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1 Vrij naar een Chinees spreekwoord: ‘Als de wind van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en anderen windmolens '. 
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1. Inleiding 

 
De wind van verandering waait. We bouwen windmolens; geen muren 
 
Dit Schoolplan is anders. 
Anders dan de Schoolplannen uit de geschiedenis van “De Willem”. 
 
Het zou flauw zijn te zeggen dat dat ook moet: de nieuwe eisen van de Inspectie aan het Schoolplan roepen 
immers om een andere opzet. Het is oprecht niet dáárom, dat we het nu anders doen. Het is omdat de wind 
van verandering waait en we druk bezig zijn met het bouwen van windmolens. 
 
We hebben ambities én we zijn die in de praktijk aan het vertalen. 
We kijken daarbij ook naar wat er in Nederland en in de wereld gezegd en geschreven wordt over onderwijs. 
Eén van de huidige inspiratiebronnen voor veel scholen is Gert Biesta, onderwijspedagoog en hoogleraar 
Educatie aan de Brunel Universiteit London. Ons streven naar ‘ eigenaarschap’,  zowel bij onszelf, 
medewerkers van deze school, als bij leerlingen wordt treffend door hem verwoord: “Onderwijs is 
noodzakelijkerwijs gericht op de vrijheid en zelfstandigheid van degenen die onderwezen worden.”2 
Zijn motto, dat vragen over goed onderwijs altijd beantwoord moeten worden in relatie tot wat men er mee wil 
bereiken, sluit naadloos aan op de beweging van onze school naar ‘denken in doelen’.  
De drie pijlers van wat volgens Biesta goed onderwijs is vormen een ‘paraplu’ voor dit Schoolplan. 
Onderwijs richt zich op zowel kwalificatie en socialisatie als op persoonlijkheidsvorming; drie 
overlappende domeinen. De eerste twee zijn al langer gemeengoed in het onderwijs; om de laatste draait het 
in onze onderwijsvernieuwing ‘De Willem Gaat op Maat’ (DWGM). 

 Kwalificatie betreft het verwerven van kennis, vaardigheden en houding. 

 Socialisatie draait om hoe we via onderwijs deel worden van bestaande tradities en praktijken. 

 Persoonlijkheidsvorming gaat over vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard 

gaat.  
 
Het risico van onderwijs 
Tenzij je alle onvoorspelbaarheid uit het onderwijs wil uitbannen brengt elk handelen in het onderwijs hoe dan 
ook een risico met zich mee. Dit risico bestaat omdat het in het onderwijs niet gaat om het vullen van een vat, 
maar om het ontsteken van een vuur. Onderwijs is een ontmoeting tussen mensen. Leerlingen zijn geen 
objecten die moeten worden getraind en gedisciplineerd, maar het zijn handelende en verantwoordelijke 
subjecten, individuen. Onderwijs zonder risico kweekt makke schapen. Maar als we het risico van onderwijs 
willen nemen en omarmen, komt er ruimte voor het ‘in de wereld komen’ van vrije en unieke individuen. En dat 
is wat wij als school willen bereiken. 
 
In het vorige Schoolplan (2014 - 2018) kwam DWGD (De Willem Gaat Digitaal; het eerste veranderproject in 
onze school), DWGG(lobaal), laat staan DWGM nog totaal niet voor. Inmiddels hebben alle  brugklassers in 
schooljaar 2018 - 2019 een chromebook aangeschaft; De Willem is daadwerkelijk digitaal gegaan. Al twee 
keer zijn er leerlingen in de zomer op wereldstage geweest (globaal gegaan). In Papendrecht werken we met 
een flexrooster, waarbij leerlingen een deel van hun onderwijstijd vrij in mogen vullen. En in Hardinxveld-
Giessendam zijn de ‘maatwerkklassen’, onze eigen variant van het Kunskapsskolan-concept gestart. Op beide 
locaties wordt de onderwijsvernieuwing vergezeld van intensieve coaching van onze leerlingen. 
 
Ofwel, in onze openbare school maak je daadwerkelijk kennis met die grote, vaak andere wereld van buiten 
het gezin waar je opgroeit. In onze openbare school geven we daadwerkelijk vorm aan 
persoonlijkheidsvorming. En Op Maat gaan we meer en meer. Het is vooral dit waar het in dit Schoolplan om 
draait. 
 

                                                           
2 “Het prachtige risico van onderwijs”, G.J.J. Biesta, 2014 
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Het is duidelijk dat het Willem de Zwijger College in ontwikkeling is. En dat proces kent bevorderende en 
remmende factoren. 
 
Activiteit, initiatief, enthousiasme en betrokkenheid, maar zeker ook kennis en kunde van medewerkers zijn 
bevorderend, net zo als het gegeven dat de school, na een financieel moeilijke periode, nu weer gezond is en 
zelfs kan investeren in vernieuwing. 
Remmend is het stagnerende proces van nieuwbouw. Veranderend onderwijs vraagt om andere faciliteiten, 
ook in de inrichting van het gebouw. Hoe we het zouden willen wordt steeds duidelijker. Teams die in kleinere 
eenheden in het gebouw geconcentreerd samenwerken om een afdeling, een schooltype, een segment van 
de school een eigen, veilige plek te bieden. Dit in ons huidige gebouw realiseren, is echter een investering die 
zijn geld niet meer opbrengt. 
 
En er is ook nog een andere rem; die van de toenemende maatregelendruk van de overheid. Niet eens zo 
zeer in de onderwijsregelgeving; daar zien we juist een meegroeien met de wens van scholen om meer 
maatwerk te kunnen bieden. Veel meer drukt de last van zaken als de Wet Werk en Zekerheid, de privacy-
regelgeving, de strengere bouw- en milieueisen en gebouwveiligheid op de personele capaciteit van de kleine 
éénpitter die we zijn. In dit Schoolplan, dat te lezen is als een strategisch beleidsplan voor de komende jaren, 
zal een antwoord geformuleerd worden op deze bedreiging. 
 
Veel van wat er in dit Schoolplan staat, borduurt voort op door bestuur en medezeggenschapsraad 
vastgesteld beleid. Veel is echter ook nog beleid in ontwikkeling. Met het vaststellen van dit Schoolplan 
worden kaders aangegeven. Voor deze kaders hebben we gekeken naar het nieuwe Inspectiekader3. Dit biedt 
immers ruime mogelijkheden voor scholen de eigen ambities te formuleren. Dit kader is ook al gebruikt voor 
de jaarlijkse uitwerking in het ‘Jaarplan’, dat weer door vertaald wordt naar afdelingsplannen en sectieplannen. 
Nadere invullingen, die in de teams en secties zullen worden gemaakt, zullen, waar dit nodig is, in een later 
stadium aan de MR worden voorgelegd. Dit doet recht aan het feit dat onderwijs- en organisatieontwikkeling 
dynamisch is.  
 
Papendrecht, december 2018 
 
  

                                                           
3 Zie bijlage 2 
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2. De school 

 
Het Willem de Zwijger College is een Openbare school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-BK. 
De school is gevestigd aan de Van der Palmstraat 2 - 3351 HA Papendrecht en aan De Bellefleur 4 - 3371 NA 
Hardinxveld-Giessendam. Het postadres is: Postbus 1105 - 3350 CC Papendrecht. Tel:  078 - 6417970  
E-mail: administratie@wdezwijger.nl Internet: https://wdezwijger.nl 
Het Willem de Zwijger College ressorteert onder het Bestuur van de "Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 
“Willem de Zwijger College”. Deze stichting is gevestigd te Papendrecht en opgericht op 10 december 2007. 

 
Het College van Bestuur van het Willem de Zwijger College  kent één lid: mw. drs. M.W.P. de Heide. 
De directie bestaat uit twee leden. 
● Mw. M. Groenewout, sectordirecteur vmbo/mavo. 
● De heer drs. P.P. Spoon, sectordirecteur havo/vwo. 
Het managementteam bestaat, naast bovengenoemde directieleden, uit: 
● De heer N.J. van Dongen, afdelingsmanager leerjaar 1. 
● De heer J.J. van Bergen en Henegouwen, afdelingsmanager leerjaar 2 en 3 havo/vwo. 
● De heer R.A. Bandell, afdelingsmanager 2, 3 en 4 vmbo/mavo. 
● De heer A.C.J. van Hoogdalem MCC, afdelingsmanager bovenbouw havo/vwo. 
● Mevrouw drs. C.C. de Graaf-Bragt, vestigingsmanager locatie Hardinxveld-Giessendam. 

 
Het Willem de Zwijger College werkt in de regio samen met de Christelijke Scholengemeenschap De Lage 
Waard in Papendrecht, Het Griendencollege in Sliedrecht en de locatie Calvijn van CVO-AV in Hardinxveld-
Giessendam. Daarnaast maakt de school deel uit van het Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland 
Zuid (ROOZZ), het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs  Noordelijke Drechtsteden en bestuurlijk van 
het Samenwerkingsverband PasVOrm in de regio Gorinchem. Voor de Stimuleringsregeling Techniek wordt 
door de scholen die onder deze regeling vallen binnen het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden 
samengewerkt. 
 
De school heeft haar hoofdgebouw in Papendrecht; hier worden alle onderwijsvormen aangeboden. Op de 
nevenvestiging in Hardinxveld-Giessendam wordt de onderbouw havo/vwo en een volledige mavo 
aangeboden. In Hardinxveld-Giessendam wordt een dependance gedeeld met de Calvijn. 
De school betrekt haar leerlingen voornamelijk uit Papendrecht, Alblasserdam en Sliedrecht en directe 
omgeving. In het schooljaar 2018/19 heeft de school 1524 leerlingen en 161 medewerkers, van wie 117 
docenten. 
 
Beide locaties van de school hebben een basisarrangement van de Inspectie. Op Scholen op de Kaart houdt 
de school alle items die hierop gepubliceerd kunnen worden ook volledig bij, waardoor optimale transparantie 
over resultaten in-, uit- en doorstroom, samenstelling van leerling-populatie en team en de financiële situatie 
wordt geboden. Ook op de website van de school legt de school verantwoording af, onder andere door 
publicatie van het meest recente Jaarverslag. 
 
Relevante documenten en andere informatie onder dit Schoolplan zijn: 
Scholen op de kaart 
De Schoolgids, gepubliceerd op www.wdezwijger.nl 
Het Schoolondersteuningsplan 
Notitie Burgerschap september 2018 
De Opmaat augustus 2017 
Notitie DWGM 2.0 januari 2018 
Kaderstellende nota Opleidingsschool Rijnmond november 2018 
  

mailto:heemland@heemlanden.nl
http://www.wdezwijger.nl/
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3. De opdracht van de school 
 
 
Al meer dan 55 jaar is er openbaar voortgezet onderwijs gevestigd in de regio west-Alblasserwaard en de 
school kent al die jaren een stabiel leerlingenaantal van rond de 1500 leerlingen. De afgelopen jaren zien we 
door ons vernieuwde en vernieuwende onderwijsconcept De Willem Gaat op Maat, dat steeds meer ouders en 
leerlingen kiezen voor de uitgangspunten van ons maatwerkonderwijs, ongeacht de levensbeschouwelijke 
achtergrond. In de woorden van Biesta: persoonlijkheidsvorming wordt in toenemende mate belangrijker 
gevonden dan socialisatie. Kwalificatie blijft voor alle ouders en leerlingen uiteraard een voorwaarde; de basis, 
af te lezen uit kwaliteitsonderzoeken die we zelf doen én die van de Inspectie, moet op orde blijven. 
 
Dit zegt daarmee nog niets over het antwoord op de vraag waarom de medewerkers van de school dagelijks 
doen wat ze doen. Zoals voor meer scholen geldt, wordt de levensbeschouwelijke identiteit eerder gezien als 
gegeven, dan als bestaansgrond. En ook voor ouders speelt, zoals gezegd, identiteit in deze zin steeds 
minder. 
In onze missie vertellen we waar we in geloven en waarom we elke dag naar onze school komen. 
De tekst van missie en visie is tot stand gekomen met alle stakeholders van de school. In dit Schoolplan 
worden ze voor het eerst formeel gebruikt en als zodanig door het bestuur vastgesteld. 
 

3.1 De missie 
Onze school biedt een speeltuin, een miniatuurwereld waarin je horizon wordt verbreed en je de beste versie 
van jezelf kan worden. Dát is de ware aard van onze ‘kansenschool’. 
 

Kernkwaliteit: op het Willem de Zwijger College stimuleren en ondersteunen leerlingen en 
medewerkers elkaar om te blijven leren en groeien 

 
Een kernachtige typering van de kernkwaliteit, waarmee de school steeds opnieuw naar buiten treedt, is: 

De Willem gaat voor jou! 
 
Bij deze typeringen staan eigenaarschap en zelfverantwoordelijkheid van zowel leerlingen als personeel 
voorop. Het bieden van uitdagingen is daarbij noodzakelijk, evenals het scheppen van veilige en duidelijke 
kaders waarbinnen dit gebeurt. Op basis van deze uitgangspunten is de volgende missie geformuleerd: 
 

 

Het Willem de Zwijger College biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, opdat 
  leerlingen zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te 
  kunnen denken. 

Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is 
  uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: eenieder is eigenaar van zijn 
  eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten 
  begeleiden. 

 

 
Deze formulering laat ook iets zien van de toekomstvisie van De Willem: op weg naar een school waarin 
iedereen zelf verantwoordelijk is: leerlingen, docenten, ondersteuners én management. 
Onze visie luidt dan ook: 
Op het Willem de Zwijger College stimuleren en ondersteunen leerlingen en medewerkers elkaar om te blijven 
leren en groeien. Medewerkers hebben vanwege hun kennis, kunde en levenservaring de 
verantwoordelijkheid leerlingen houvast te bieden, te coachen en begeleiden. 
Leerlingen leren zo actief mee te doen en een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. 
 
Het is niet bij deze papieren letter gebleven, zoals uit dit Schoolplan duidelijk wordt 
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3.2 De externe ontwikkelingen 
 
3.2.1 Demografische ontwikkelingen 
In de regio Alblasserwaard/Vijfherenlanden wordt tot 2025 een lichte groei van de bevolking voorspeld. 
Nadere beschouwing leert dat die groei vooral het ouder worden van de groep boven de 65 jaar betreft. 
Zoomen we in op de periode van dit Schoolplan en op de toeleverende basisscholen, dan zien we een stevige 
groei van de basispopulatie tot en met schooljaar 2021 – 2022 en daarna weer een afname. 
Het marktaandeel van de school is de afgelopen jaren gegroeid. Hoewel altijd onzeker is wat hiervan de 
oorzaak is, denken we dat de ingeslagen weg van onderwijsvernieuwing naar meer eigenaarschap en 
maatwerk de aantrekkingskracht van onze school heeft vergroot. 
Voor de periode van dit Schoolplan geldt dat, zelfs wanneer het marktaandeel vanaf schooljaar 2019 – 2020 
weer zal afnemen met 5%, de school licht zal blijven groeien. 
  
3.2.2 Samenwerking in de regio  

 ROOZZ, het samenwerkingsverband van openbare scholen, speelt een belangrijke rol in het personeels-
beleid. Zij voeren voor onze school de RI&E uit, gezamenlijk vormen we met nog twee andere regio’s het 
‘RPO Rijnmond’ (Regionaal samenwerken voor het Professionaliseren en Opleiden van leraren), nu nog 
aspirant, maar vanaf begin 2019 denken we geaccrediteerd te worden, we werven gezamenlijk nieuwe 
docenten en hebben afspraken over mobiliteit. Het lerarentekort bieden we gezamenlijk het hoofd in het 
duale opleidingstraject, waarbij met name oud-leerlingen van onze scholen worden gestimuleerd te 
kiezen voor het leraarsvak en vanaf het eerste jaar van hun opleiding binnen één van onze scholen aan 
de slag te gaan. In het derde en vierde leerjaar spannen we ons in om de studenten een baan te bieden 
en na afronding van de opleiding bieden we een baangarantie van één jaar. De komende jaren zullen we 
het RPO Rijnmond verder vorm gaan geven in onze school. Dat betekent verdere professionalisering van 
onze Schoolopleider, versterking van het aantal en de kwaliteit van de vak-coaches, inbedding in de 
sectie- en teamstructuur en een nog betere opvang en begeleiding van docenten die nieuw starten in 
onze school. 

 Het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden is een vereniging waarvan onze school lid is. De 
school is bestuurlijk vertegenwoordigd in de Algemene Ledenvergadering. De sectordirecteur vmbo/mavo 
neemt deel aan de Adviesraad en de bestuurder maakt deel uit van de auditcommissie. Om recht te doen 
aan extra ondersteuningsbehoeften die sommige leerlingen in het regulier onderwijs nodig hebben moet 
de school nog een aantal slagen maken. De wet op Passend Onderwijs wordt hierbij als uitgangspunt 
genomen. De school zal zich komende jaren richten op het versterken van haar basiszorg, waar 
taalbeleid en versterkte coaching onderdeel van zijn. Daarnaast zal zij zich ontwikkelen op een een 
aantal expertises. NT2 (Nederlands als tweede taal), vmbo+ (extra ondersteuning op het vmbo) en HB 
(excellentie-traject voor meer- en hoogbegaafde leerlingen) zijn hier voorbeelden van. 
Belangrijke ontwikkeling voor de komende periode is de gewijzigde regelgeving over het LWOO 
(LeerWegOndersteunend Onderwijs). De licentieverplichting zal verdwijnen, waardoor ook onze school 
leerlingen met een LWOO-indicatie toe zal mogen laten. Over vier jaar is hier beleid op ontwikkeld, 
waarin gerichte scholing ten aanzien van de omgang met LWOO-leerlingen van onze medewerkers is 
opgenomen. De school zal zich hierin richten op de ondersteuningsbehoefte van individuele leerlingen en 
geen aparte LWOO-klas voor deze doelgroep starten. Wanneer ouders hun kind perse in een kleinere 
klas geplaatst willen zien, zullen wij blijven verwijzen naar collega scholen.  

 De komende jaren zal invulling gegeven worden aan de Stimuleringsregeling Techniek. De Rijksoverheid 
heeft hier veel geld voor ter beschikking gesteld, dat vanaf schooljaar 2019 – 2020 planmatig en in 
gezamenlijkheid met andere scholen uitgegeven gaat worden. Onze school is hiertoe een samenwerking 
aangegaan met de scholen waarmee ook in het Samenwerkingsverband ND wordt samengewerkt én met 
het ROC Da Vinci. Onze school zet in op het ontwikkelen van innovatief techniekonderwijs.  

 PasVOrm is het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs in Gorinchem en omstreken. Onze locatie 
Hardinxveld-Giessendam hoort formeel tot de regio van dit Samenwerkingsverband. Alle activiteiten die 
samenhangen met het bieden van Passend Onderwijs op onze hele school worden echter uitgevoerd 
door het Samenwerkingsverband Noordelijke Drechtsteden, die hiertoe de benodigde financiën vanuit 
PasVOrm krijgt overgeheveld. Onze school heeft echter wel een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 
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PasVOrm en bepaalt dus mede de koers van deze organisatie. De school is hier wel terughoudend in, 
omdat besluiten zelden invloed hebben op onze eigen schoolorganisatie. 

 De bestuurder neemt deel aan het Gorinchems Besturenoverleg (GBO). Dit vloeit voort uit de ligging van 
onze locatie Hardinxveld-Giessendam en de betrokkenheid van de school bij PasVOrm.  

 Samenwerking HO-VO. De school is recent toegetreden een samenwerkingsverband van instellingen 
voor Hoger Onderwijs en het regionale voortgezet onderwijs. Deze samenwerking zal behulpzaam zijn bij 
een verdere uitbouw en professionalisering van ons LOB-beleid.  

 
3.2.3 Maatschappelijke ontwikkelingen 

 Het grootste deel van de periode die dit Schoolplan beloopt werken we samen met de Colleges van B&W 
die in maart 2018 zijn gestart. In Hardinxveld-Giessendam heeft er geen wethouderwisseling plaats-
gevonden en is ook het Collegebeleid niet sterk veranderd. In Papendrecht heeft een compleet ander 
College de plaats ingenomen van het vorige. De lokale partij PAB vormt hier samen met de CU en het 
CDA het nieuwe College en de D’66-wethouder heeft plaats gemaakt voor een CU-wethouder. De eerste 
samenwerking met deze wethouder is prima verlopen. Onze school richt zich lokaal met name op het 
verkrijgen van nieuwbouw en de wethouder heeft zich voorgenomen in zijn periode de eerste paal te 
slaan. Uitgangspunt is bouwen voor twee scholen (onze school en De Lage Waard) op twee plekken. De 
realisatie hiervan is echter niet eenvoudig. Wij zullen er op aansturen dat eerst met onze school wordt 
begonnen, omdat De Lage Waard inmiddels het standpunt heeft betrokken op beide huidige locaties 
vernieuwbouw te willen plegen. 
In het proces naar nieuwbouw in Papendrecht zullen de ervaringen met DWGM, met name natuurlijk de 
eisen die onze invulling van maatwerk, coaching en eigenaarschap aan een gebouw stellen, een centrale 
plaats innemen. Daarnaast zijn duurzaam, fris en energieneutraal voorwaarden. 
In Hardinxveld-Giessendam zal de locatie de komende jaren langzaam in uiterlijk meegroeien met de 
implementatie van de maatwerkklassen. 

 De Algemene Verordening Gegevensbescherming zal de gemoederen in het onderwijs nog wel even 
bezig blijven houden. De regels zijn sterk belemmerend voor veel activiteiten die in de school voorheen 
niet alleen als normaal, maar ook als wenselijk beschouwd werden. Hoewel we alert zijn en een aantal 
zaken ook formeel goed hebben geregeld, is er op dit terrein nog veel werk aan de winkel. Met name het 
aanleggen van een register van verwerkingsactiviteiten en de registratie van alle persoonsgegevens die 
we delen met derden moet nog ter hand worden genomen. Voor de verdere toekomst streven we naar 
meer bovenschoolse samenwerking. 

 Vanaf 1 januari 2020 wordt de rechtspositie van medewerkers in het openbaar onderwijs en het bijzonder 
onderwijs  gelijkgetrokken. Bestuur, MR en management zullen deze wijziging in de school vorm gaan 
geven en communiceren. 

 Onderwijs leidt op voor de toekomst. Onze steeds sneller veranderende samenleving maakt dit een 
uitdaging van formaat. Versterken van eigenaarschap door leerlingen kan hier een deel van het antwoord 
op zijn. Wanneer we er in slagen leerlingen zelf verantwoordelijkheid te laten nemen voor hun opleiding, 
zal dit beter aansluiten bij hun ideeën over hun toekomst. Doorgaan op de ingeslagen weg van sterke 
coaching en maatwerk in de vakken ligt dus voor de hand. Loopbaanbegeleiding (LOB), óók binnen de 
vakken, is nog een verbeterpunt voor onze school. De rol van de studieloopbaanbegeleiders zal hiermee 
meer tweedelijns worden, waardoor een intensievere samenwerking tussen loopbaanbegeleiders, 
coaches en vakdocenten ontstaat. 

 

3.3 Interne ontwikkelingen 
Het Willem de Zwijger College is fors in beweging. DWGM is uitgegroeid tot een breed veranderproces in de 
hele school, waarbij dat op beide locaties een eigen, onderscheiden vorm krijgt. Schooljaar 2017 – 2018 is 
gekozen voor een integrale aanpak van de onderwijsvernieuwing. Deze zienswijze is aan alle teams (OP en 
OOP) gepresenteerd en door de MR bekrachtigd. De bouwstenen zijn: coaching, flexibel rooster, 
teamstructuur, gebouwindeling, ouderbetrokkenheid en een digitale leeromgeving. 
Als gevolg van deze ontwikkelingen is ook de rol van het management opnieuw bekeken. Dat laatste ook als 
gevolg van het overstappen naar een Raad van Toezicht-model, waarbij de school sinds 1 augustus 2018 een 
professioneel bestuur binnen de school heeft gekregen met daaronder een sectordirectie. 
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Coaching 
De ruimte voor intensievere coaching is gecreëerd door beleidsrijke invoering van de Wet op de Onderwijstijd. 
De deskundigheid is vergroot door alle OP en ook les- en leerlinggebonden OOP in schooljaar 2017 – 2018 
een coachcursus te laten volgen. Een werkgroep coaching heeft gezorgd voor naslagwerk op intranet en  
interne ondersteuning door een eigen medewerker. Ook is de ‘Plogger’, een plannings- en reflectiehulpmiddel,  
ontwikkeld. Deze werkgroep zal nog enige tijd voortbestaan om de ervaringen te monitoren, intervisie te 
stimuleren, de Plogger te verbeteren en zorg te dragen voor het onderhouden van de deskundigheid door 
nieuwe collega’s een opleiding aan te bieden en zittenden die dat willen de gelegenheid te geven zich verder 
te verdiepen. Het vormgeven van regelmatige intervisie tussen coaches is één van de belangrijkste opgaven. 
Ook wordt bekeken of er specialisten-coaches gewenst zijn, bijvoorbeeld voor dyslectische of hoogbegaafde 
leerlingen. 
 
Flexibel rooster 
Grootste uitdaging bij de invoering van het flexrooster in Papendrecht is het afstemmen van vraag en aanbod 
op elkaar, waarbij de organisatorische grenzen helaas soms belemmerend werken. Schooljaar 2018 – 2019 
wordt benut om duidelijk te krijgen waar de wensen van leerlingen liggen, zodat de formatie vanaf schooljaar 
2019 – 2020 hier op kan worden afgestemd. Hiervoor is het nodig dat goed met leerlingen wordt overlegd in 
zogenaamde panels per afdeling. 
In Hardinxveld-Giessendam levert de vormgeving van het flexrooster in leerjaar 2 tot en met 4 dezelfde 
organisatorische problemen op. De komende jaren zal het Kunskapsskolanmodel hier worden doorgevoerd, 
waardoor maximale flexibiliteit voor leerlingen en docenten zal ontstaan. Dat dit de komende twee schooljaren 
nog afstemmingsproblemen op zal leveren moge duidelijk zijn. 
 
Teamvorming 
Het werken in teams bevordert betrokkenheid, sturingskracht, organisatieontwikkeling, continuïteit, 
doorgaande ontwikkellijnen en specialisatie. De afdelingsmanager stuurt (de ontwikkeling van) zijn team en de 
docenten aan. Instrument hiervoor zijn de, van het Jaarplan afgeleide, teamplannen. Drie keer per jaar worden 
over de voortgang hiervan rapportages gemaakt, waardoor de vinger aan de pols van de ontwikkeling wordt 
gehouden.  
Samen moeten we een helder beeld creëren wat het werken in teams vereist van medewerkers en 
leidinggevenden. Voor een optimale werking van de teamstructuur is het streven docenten voor ongeveer  
60% van hun lessen in één team te laten werken; in andere teams is hij/zij dan gastdocent. Wel zijn alle 
docenten lid van één team én is het gebouw gecompartimenteerd in teams. Docenten die in veel teams 
werken moeten nu dus vaak van gebouwdeel wisselen. Dit gecombineerd met het feit dat nog niet iedereen 
alle lessen in eenheden van 80 minuten geeft, leidt voor sommige docenten tot een gejaagd bestaan. De 
komende jaren zal zowel de teamvorming daarom strakker worden aangehouden én zullen langere 
leseenheden sterker worden gestimuleerd. 
Voor Hardinxveld-Giessendam geldt dat is gestreefd naar een zo vast mogelijk team met zo min mogelijk 
pendelaars. Het onderwijsconcept is daar zo anders, dat wel heel veel gevraagd wordt van collega’s die in 
twee systemen werken. Dit is echter nooit helemaal te voorkomen; daarvoor is de locatie Hardinxveld-
Giessendam (nog) te klein. 
 
Compartimentering 
Het gebouw is opgedeeld in ‘leshuizen’, waar de lessen van een afdeling zoveel mogelijk worden geconcen-
treerd. Het stimuleert de rust in de school, creëert eigenaarschap bij docent en leerling en zorgt voor 
veelvuldig contact tussen allen in de afdeling. Elke afdeling heeft een afdelingsassistent die het ‘anker’ van dat 
deel van het gebouw is. Zij voeren het verzuimbeleid uit, houden aanwezigheid in de flexuren bij en vangen 
leerlingen op die gemiste onderwijstijd in komen halen. Onderwijsassistenten zijn betrokken bij de flexuren 
doordat zij huiswerkuren draaien. De school is zo verbouwd dat elke afdeling een of meerdere  ‘leerpleinen’ 
heeft. De constructie en indeling van het gebouw staat echter volledige doorvoering van deze bouwsteen in de 
weg. Nieuwbouw is hiervoor dan ook de aangewezen oplossing. 
Hardinxveld-Giessendam is uiteraard een eigen leshuis. Ook hier zijn echter aanpassingen aan het gebouw 
nodig om de ‘maatwerkklassen’ helemaal volgens de bedoeling te kunnen laten werken. 
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Ouderbetrokkenheid 
Bij de coaching is sterk ingezet op ‘de driehoek’ leerling-ouder-coach’. Het contact met ouders door coaches is 
sterker en veelvuldiger dan in het verleden. Lering trekken uit ervaringen van ouders is nog niet voldoende 
georganiseerd en nog niet elke docent kent de waarde hiervan. In de komende jaren krijgt elke afdeling een 
actief ouderpanel. De ouderbetrokkenheid op individueel niveau in de bovenbouw zal verder vorm krijgen. 
 
Digitalisering 
Geen project in de school is zo succesvol geweest als DWGD: De Willem Gaat Digitaal. Inmiddels is de 
Willem méér dan digitaal. Alle medewerkers die dat wilden hebben een chromebook van school gekregen. 
Velen werken in de google-omgeving met classroom, maken (met hun leerlingen) gebruik van het kunnen 
delen van documenten en uiteraard van digitaal leermateriaal. In de komende jaren zullen alle leerlingen, via 
een koop/huur-constructie waar de school (financieel aan bijdraagt) voorzien worden van een eigen 
chromebook. Hierdoor zal het aantal school-chromebooks/chromecomputers in de school afnemen. 
 
Rol vaksecties 
Net als de teams is de vaksecties de opdracht gegeven een, van het Jaarplan afgeleid sectieplan te maken. 
Nadrukkelijk is hierbij gevraagd om opbrengstgericht te (gaan) werken en een onderzoekende houding te 
ontwikkelen ten aanzien van de resultaten. Dit blijkt wennen. Versterking van de samenwerking in de secties 
is een belangrijk doel voor de komende jaren. Eenheid en duidelijkheid over de met het vak te behalen doelen 
per afdeling; betrouwbare, vergelijkbare  toetsing; doorlopende leerlijnen van onder- naar bovenbouw en zeker 
ook het verdelen van het werk om de werkdruk te verminderen zijn hierin speerpunten. 
 
Professionalisering 
De school heeft de visie leerlingen eigenaar van hun leren te maken door ze een reflectieve en lerende 
houding aan te leren. Het is daarbij van het grootste belang dat medewerkers zelf dat ook voorleven. De PPP-
cyclus wordt mede met het oog hierop verder geïmplementeerd. Medewerkers reflecteren hiermee op hun 
eigen ontwikkelpunten. Er wordt een Professioneel Statuut geformuleerd waar iedereen zich aan houdt. 
Er wordt stevig gewerkt aan professionalisering. De coachopleidingen voor iedereen, maar ook de inhoudelijk 
zeer rijke studiedagen bewijzen dat. Daarnaast zijn veel docenten bezig met langdurigere opleidingen in het 
kader van hun bevoegdheid of volgen ze meer gerichte, korte cursussen. Het scholingsbudget wordt benut, 
maar nog niet erg planmatig. Voor de komende jaren is worteling van de PPP-cyclus de eerste stap die 
hiertoe moet gaan leiden. 
 
Stafondersteuning en OOP 
In het beheer van onze school, de school als bedrijf, is hoogwaardige ondersteuning een vereiste. Op de 
terreinen personeel, financiën, gebouwenbeheer, ICT, administratie en, in een school, ook roosters en 
leerlingenadministratie is de regelgeving complex en zijn de belangen groot. Dat dit goed geregeld is, is het 
fundament van ons ‘huis’; de basis waarop de kerntaak van de school uitgevoerd kan worden.  
De afgelopen tijd is geïnvesteerd in kwaliteitsverhoging van de staf. De personele functie is sterk uitgebreid, er 
wordt een facilitair beheerder geworven, de administratie wordt extern ondersteund door een nieuw, beter 
administratiekantoor, het gebouwenbeheer en ICT zijn uitbesteed. Met het aantrekken van een 
managementassistent met kennis van kwaliteitszorg wordt ook dit aspect de komende jaren beter 
vormgegeven. 
Toch is de draagkracht van de school als éénpitter op dit gebied beperkt. Als kleine organisatie moeten we 
dezelfde deskundigheid in kunnen zetten als een veel groter bestuur. Dat gaat wringen in de betaalbaarheid. 
In de komende jaren zal daarom omgezien worden naar meer samenwerking op deze 
deskundigheidsterreinen met (onderwijs)organisaties in onze omgeving. 
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4. De lijnen naar de toekomst 
 
 

4.1 Planmatig werken aan kwaliteitsverbetering 
Centraal in de plannen voor de komende vier jaar staat de wens meer opbrengstgericht en planmatiger te 
gaan werken. Schooljaar 2017 – 2018 is het Jaarplan van onze school voor het eerst gemodelleerd naar het 
(nieuwe) waarderingskader van de Inspectie. Schooljaar 2018 – 2019 zijn hier per afdeling (team) team-
jaarplannen van afgeleid. Met de vaksecties wordt gesproken over vaksectieplannen. 
Het is een logische keus ook het Schoolplan (deels) te modelleren naar dit stramien. Denken vanuit het 
waarderingskader heeft geleid tot het bewuster formuleren van de eigen ambities. Daarnaast zijn gegevens 
meegenomen uit de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen en ouders (op onze school kennen die een 
slechter dan gemiddelde uitkomst), de examenresultaten (in havo en vwo achterblijvend bij het land) en 
interne doorstroomgegevens (juist weer veel beter dan landelijk). Deze afwegingen hebben geleid tot een 
aantal keuzes, die hieronder worden benoemd. 
Daarnaast is in drie brainstormrondes met het team ‘opgehaald’ waar de aandacht de komende vier jaar naar 
uit moet gaan. 
Door deze wijze van totstandkoming kunnen de medewerkers van de school, onder leiding van hun 
afdelingsmanagers en directeuren, verantwoording nemen voor de uitvoering van dit Schoolplan in de 
komende vier jaar. Het hieronder beschrevene geldt nadrukkelijk als de situatie die we over vier jaar bereikt 
willen hebben. Het bestuur stelt zich garant voor het gericht hierop inzetten van de beschikbare middelen en 
zal de uitvoering ook verder zoveel als mogelijk ondersteunen. De directie vertaalt dit plan in een jaarlijks 
Jaarplan en draagt zorg voor verdere vertaling naar teamplannen en sectieplannen. Teams en secties 
rapporteren elk trimester over de behaalde doelen; de directie doet dit eens per jaar in de evaluatie van het 
Jaarplan en tussentijds in zogenaamde ‘onderwijsmaraps’ (rapportages over de stand van zaken in ons 
onderwijs). 
 

4.2 Onderwijsproces 
Op de locatie Hardinxveld-Giessendam wordt aan de hieronder geformuleerde doelen op een andere manier 
vormgegeven dan op de locatie Papendrecht. Gesteld kan worden dat in Hardinxveld-Giessendam DWGM al 
vollediger wordt geïmplementeerd dan in Papendrecht. Maar ook in Papendrecht wordt waardevolle ervaring 
opgedaan met het toewerken naar meer keuzevrijheid en eigenaarschap van leerlingen. Het is daarom van 
belang dat collega’s van beide locaties nauw contact met elkaar houden, nieuwsgierig blijven naar elkaars 
bevindingen en aan intervisie doen om van elkaar te leren. 
 
(OP1/OP8; kwalificatie) Het onderwijsproces op het Willem de Zwijger College wordt vormgegeven onder de 
paraplu: De Willem Gaat op Maat. Talenten worden gepersonaliseerd ontwikkeld en naar een hoger niveau 
getild. Het aanbod in de Willem Junior Academie wordt hiertoe geüpgraded en binnen de onderwijstijd krijgen 
leerlingen meer kansen in te zetten op hun talenten. Cruciaal hierin is dat leerlingen leren zelf hun doelen te 
stellen en dat docenten in hun onderwijs uitgaan van het behalen van doelen. Door duidelijke doelen te 
formuleren (voor leerlingen én docenten) is sturing én ondersteuning (coaching) beter te realiseren. 
Hierbij horen verschillende manieren van toetsing, die gaan om het bepalen van ‘waar de leerling op dat 
moment staat’. Toetsing zal worden gedifferentieerd. Doelen moeten worden behaald; onvoldoendes gaan tot 
het verleden behoren. Het gaat om de feed up (wat zijn de te behalen doelen?), de feedback (waar sta je nu? 
Wat leer je van je werk en resultaten tot nu toe?) en de feed forward (wat moet nog geleerd worden?) 
(formatieve toetsing). De coaching is hier op afgestemd. Daarnaast wordt de kwaliteit van ons onderwijs 
bewaakt door het gebruik van extern genormeerde toetsen (zoals nu al door Score). Binnen de vaksecties 
wordt nauw samengewerkt aan de verschillende vormen van toetsing en wordt de kwaliteit ervan bewaakt. 
De leerling bepaalt wanneer hij/zij klaar is voor de toets; de vakdocent en coach stellen de kaders (er is een 
bepaalde tijd waarbinnen de doelen in ieder geval moeten zijn behaald). 
Het aanbod zal hiertoe steeds digitaler worden; onderzocht zal worden in hoeverre verschillende aanbieders 
hiervan, tegemoet komen aan de eisen die dit stelt.  
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(OP2/OP6; persoonlijkheidsvorming) Voorwaardelijk voor het slagen van de in DWGM gestelde doelen is het 
werken van leerling, docent (coach) en ouders als een team. Doel is de leerling eigenaar te maken van zijn 
eigen coaching. Hiertoe wordt het contact geïntensiveerd en wordt bij de start van een schooljaar 
geïnvesteerd in deze relatie. Per jaar is er drie keer ‘fysiek’ en minstens drie keer op een andere wijze contact 
tussen coach en ouders. Idealiter zou er ruimte moeten zijn voor één contactmoment tussen coach en leerling 
per week. Dit betekent dat er méér tijd naar coaching zal moeten gaan. De Plogger (op papier of digitaal) 
speelt hierin een belangrijke rol. Deze zal dan ook worden verbeterd. Nadruk ligt hierbij op het verkrijgen van 
inzicht in hoe de leerling het beste leert en het stimuleren van eigenaarschap bij de leerling. Onderzocht zal 
gaan worden of ‘peer-coaching’ hierin een rol kan spelen. Het streven is leerling en coach langer dan één jaar 
bij elkaar te houden. 
 
(OP7; socialisatie) Naast kennis is er in de coaching ook aandacht voor skills en persoonlijkheidsontwikkeling/ 
persoonlijke groei (ambitiegesprek). Wanneer leerlingen inzicht en overzicht verwerven, vergroot dat hun 
zelfvertrouwen én hun vermogen keuzes te maken. Dit vermogen is bij uitstek nodig bij de beroepskeuze. 
Binnen elk vak zal aandacht worden geschonken aan de maatschappelijke en beroepsrelevantie van het vak. 
Dit zal niet alleen binnen het curriculum, gericht op iedere leerling, plaatsvinden, maar ook gepersonaliseerd. 
Waar mogelijk is dit een digitaal aanbod. 
De individuele leerling vormt het uitgangspunt, maar het onderwijs is daarmee niet individueel; er is ruimte 
voor  de sociale ontwikkeling. De (sociale) cohesie wordt versterkt door het stimuleren van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Het werken in teams faciliteert dit. In Hardinxveld-Giessendam wordt hiertoe gewerkt 
met dagstarts en –evaluaties. 
 
(OP3; kwalificatie) De vakken werken samen aan betekenisvol leren (in projecten). Met name in de 
wetenschapsklas zal de wetenschappelijke attitude in alle vakken worden geïntegreerd. Daarnaast stemmen 
de vakken de planning en reflectie van en door leerlingen binnen de teams af. Binnen de vaklessen passen de 
docenten hun coachvaardigheden toe. De vakdocent is in staat samen met de leerling de kortere en langere 
termijndoelen voor zijn/haar vak te stellen. Het onderwijs is op maat, dus gedifferentieerd. Hiervoor zijn lessen 
van 80 minuten geschikter dan lessen van 40 minuten. 
 
(OP5; kwalificatie) Docenten en leerlingen ervaren autonomie en speelruimte; ze maken eigen keuzes. 
Keuzes worden bepaald door de gedragen en gevoelde verantwoordelijkheid. Dat betekent dat in de flextijd de 
vraag van de leerling het aanbod bepaalt. Leerlingen kunnen elke dag terecht voor vakondersteuning. In 
Hardinxveld-Giessendam is de keuzevrijheid van de leerlingen ook binnen de vakken gewaarborgd. Zowel 
docenten (aan hun afdelingsmanager) als leerlingen (aan hun coach) leggen voor de gemaakte keuze 
verantwoording af. 
  
(OP4; kwalificatie) De deskundigheid van de coaches over specifieke behoeften van leerlingen zal worden 
vergroot; het basisniveau verhoogd. Daarbij zullen we beter gaan aansluiten bij wat in het PO al is gedaan én 
er zorg voor dragen dat de kennis ook weer meegaat naar de vervolgopleidingen. 
Ondersteuning-op-maat vindt in de flexuren, maar vooral in de les plaats; ook hiervoor lenen lessen van 80 
minuten zich het best. Soms werkt de ondersteuning door een leerling beter; het tutor-systeem zal worden 
uitgebouwd in de flexuren. Voor specifieke (leer)problemen zijn gespecialiseerde coaches nodig. 
 

4.3 Schoolklimaat 
(SK1; socialisatie) Onze school wordt ervaren als veilig. Dit bleek de afgelopen jaren uit de leerling-
tevredenheidsmeting, die op dit punt bovengemiddeld scoort. De uitkomsten lopen echter wel achteruit.  Onze 
doelstelling dat iedereen zich op onze school welkom en veilig moet voelen wordt tot nu toe gehaald, maar we 
kunnen bepaald niet op onze lauweren rusten. 
Het eigenaarschap van leerlingen dat we nastreven betreft niet uitsluitend hun leren, maar ook hun deelname 
aan onze school als gemeenschap (persoonlijkheidsvorming!). Dat begint bij het verbeteren van ons 
pedagogisch handelen. Doen wij wel de goede dingen, op het juiste moment, en vinden leerlingen dat 
ook?  Een goede relatie tussen docent en leerling is een voorwaarde. Als in die relatie aandacht is voor wat de 
leerling nodig heeft, kunnen leerling en docent als het ware “samen optrekken”. En dat niet alleen in het leren, 
maar ook gedurende de schooldag op andere momenten, in buitenlesactiviteiten en activiteiten buiten de 
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school. Om te weten wat leerlingen hiervoor nodig hebben is het nodig ze structureel te bevragen in open 
gesprekken. 
Januari 2019 zal in Papendrecht tussen scholen, gemeente en politie een nieuw convenant schoolveiligheid 
worden ondertekend. Met het ondertekenen van dit convenant geven de betrokken partijen aan dat zij de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voelen, het belang erkennen en dat het jaar 2019 in het teken staat van 
schoolveiligheid. Met dit convenant wordt beoogd eerder in te spelen op onveilige situaties en sneller actie te 
ondernemen zodat escalatie wordt voorkomen. 
Wanneer zich een crisis voordoet is doeltreffende en de-escalerende communicatie van groot belang. Een 
crisiscommunicatieplan wordt vastgesteld. 
Van fouten moet worden geleerd; de incidentenregistratie gaat beter worden bijgehouden en jaarlijks wordt 
een analyse gemaakt van de (oorzaken van) de incidenten. Op basis hiervan wordt beleid geformuleerd om 
incidenten in de toekomst te voorkomen. 
Het beleid ‘Omgaan met sociale media’ wordt met enige regelmaat herzien en aangepast aan nieuwe 
ontwikkelingen. Dit beleid betreft het gedrag van leerlingen, ouders én medewerkers. 
De veiligheid in de school is een vast bespreekpunt in de leerling- en ouderpanels. 
Leerlingen worden betrokken bij beslissingen over (de inrichting van) het (het nieuwe) gebouw. 
De compartimentering zal leiden tot een grotere mate van veiligheid. Immers, een medewerkersteam én een 
groep leerlingen bevinden zich het grootste deel van de tijd in hetzelfde gebouwdeel; zij worden hier meer en 
meer eigenaar en zullen zich verantwoordelijker voor het gebouw gaan gedragen. Ook komen leerlingen en 
medewerkers elkaar daar geregeld tegen. Dit creëert structuur, rust en regelmaat. Van verschillende kanten 
wordt gepleit voor verblijf in de pauzes van medewerkers én leerlingen in het eigen compartiment of, wanneer 
dit vanwege de uiteenlopende lestijden van onder- en bovenbouw niet haalbaar is, voor pauzetoezicht door 
docenten in de aula.  
 
(SK2; socialisatie én persoonlijkheidsvorming) DWGM kan gezien worden als een beweging die van het 
primaat van de didactiek (kwalificatie) gaat naar het primaat van de pedagogiek (socialisatie en 
persoonlijkheidsvorming); in het onderwijs vaak aangeduid als ‘eerst relatie, dan prestatie’. Daarbij is ons 
onderwijs innovatief, 21e-eeuws en sluit aan bij de wereld waarin onze leerlingen opgroeien. Sleutelwoord in al 
onze ambities is eigenaarschap; persoonlijkheidsvorming geldt immers ook voor ons, medewerkers van de 
school. 
Het feit dat alle leerlingen intensief begeleid worden door een coach is hier onderdeel van, maar niet 
voldoende. Elke medewerker van de school straalt in gedrag, taalgebruik en kleding een aantal kernwaarden 
uit, die bijdragen aan veiligheid, (zelf)vertrouwen en een goede sfeer. Oók en juist in de klas, gedurende de 
lessen. En zoals in onze visie verwoord hebben medewerkers hierin een grotere verantwoordelijkheid dan 
leerlingen. En binnen de groep medewerkers geldt dit voor leidinggevenden. Wij vertonen voorbeeldgedrag. 
Kern van ons handelen is oprechte aandacht en belangstelling voor en betrokkenheid bij elkaar; onze houding 
naar leerlingen en collega’s is open en positief. We komen zo echt met elkaar in contact en vergeten niet 
elkaar complimenten te geven. Docenten zijn er op gericht leerlingen successen te laten ervaren; er is geen 
‘afrekencultuur’. Daarnaast maken we ook heldere afspraken met elkaar én houden ons daar aan. 
We gaan uit van vertrouwen, maar dat kan alleen als we elkaar en de leerlingen daar ook op aan te spreken; 
in onze school een ontwikkelpunt. Het werken in teams en het verder uitbouwen van intervisie gaat bijdragen 
aan een professionele cultuur. Elkaar open feedback geven hoort erbij en fouten maken mag. Een kritische 
houding leidt tot verbeteringen. 
 

4.4 Kwaliteitszorg en ambitie 
(KA1/KA3) De belangrijkste doelen voor kwaliteitsbeleid zijn: verantwoording afleggen en informeren en 
verbeteren. Dat begint met oprechte nieuwsgierigheid in teams en secties naar de prestaties die we met 
elkaar leveren. 
 
Onze school wil werken volgens de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). In de P-fase worden voorgenomen 
activiteiten beschreven, doelen zo veel mogelijk SMART geformuleerd en verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden aan proceseigenaren toebedeeld. Dit gebeurt in de, van dit Schoolplan afgeleide, Jaarplannen 
(op het niveau van de school als geheel, de teams en de vaksecties). Per onderdeel van het 
waarderingskader wordt aangegeven wat er na afloop van een periode bereikt moet zijn en met welke 
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maatstaven dat wordt gemeten. (ofwel: wanneer ben je tevreden en hoe weet je dat dan?). Het gaat in de P-
fase dus niet alleen om planning in de tijd van activiteiten.  
In de D-fase worden de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Dat kan niet zonder dat de activiteiten worden 
gemonitord. De monitoring richt zich op het gestructureerd uitvoeren van de activiteiten en het nagaan of alles 
volgens de voorgenomen planning verloopt. Dit gebeurt in de team- en sectievergaderingen, het werkoverleg 
tussen sectordirectie  afdelingsmanagers en in de sectiegesprekken die de sectordirecteuren voeren. 
Tussentijdse diagnoses vormen tevens een belangrijke input voor de Check-fase. In de C-fase wordt 
nagegaan of de doelen zijn bereikt en de resultaten voldoen aan de daarvoor gestelde eisen. Dit gebeurt drie 
keer per jaar in zogenaamde ‘triaalrapportages’. Als de doelen zijn bereikt, hoeft geen actie te worden 
ondernomen of kan worden nagegaan of borging nodig is. Als wel actie nodig is kan dat op drie niveaus nodig 
zijn : het aanbrengen van correcties, verbeteringen of vernieuwingen. In de A-fase wordt bepaald hoe dat 
plaats zal vinden. 
 
Dit Schoolplan waarborgt de integraliteit van de kwaliteitszorg: dit betreft zowel de samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen als het gegeven dat het oordeel van alle belanghebbenden in de afwegingen 
wordt betrokken. De voornaamste belanghebbenden zijn de medewerkers, de leerlingen en de ouders, maar 
ook de toeleverende en afnemende scholen behoren tot deze groep. Afhankelijk van het onderzochte 
onderwerp zullen zij bij de kwaliteitsonderzoeken worden betrokken.  
De totstandkoming van dit Schoolplan is gestart met een avond voor alle belanghebbenden bij onze school. 
Gedurende de looptijd van dit Schoolplan zullen we jaarlijks een dergelijke avond beleggen om te bezien of 
we nog op koers liggen met de uitvoering van onze ambities. 
 
(KA1/KA2) Kwaliteitszorg speelt zich op verschillende niveaus in de school af: organisatieniveau, 
medewerkers, leerlingen, ouders en externe belanghebbenden. Voor al deze niveaus geldt, dat er pas aan 
kwaliteitszorg gedaan kan worden als systematisch informatie over onze prestaties wordt verzameld en 
geanalyseerd. Per team en per sectie zullen de komende jaren hiertoe zogenaamde ‘datateams’ worden 
gefaciliteerd. De zo verzamelde informatie wordt op schoolniveau vertaald in beleid. 
 
Organisatie en externe belanghebbenden 
Dit begint met het vaststellen van de doelstellingen van onze school in missie en visie. Dat gebeurt in dit 
Schoolplan; dit moet gekend en gedragen worden in de hele school. Bij dit Schoolplan hoort daarom een 
communicatieplan (Bijlage 1). Maar dat is niet voldoende; het vereist een kwaliteitscultuur binnen de school, 
die we op de volgende wijze vormgeven. Jaarlijks wordt door de directie een Jaarplan, afgeleid van dit 
Schoolplan, opgesteld. De realisatie ervan wordt gemonitord in de managementrapportages op financieel en 
onderwijsgebied. Logischerwijs staat de komende vier jaar DWGM centraal. Voor de kwaliteitszorg betekent 
dit dat de ervaringen op de essentiële punten van dit beleid onderzocht moeten worden. Ouders en leerlingen, 
maar ook medewerkers, dienen te worden bevraagd over hun ervaringen met coaching, het flexrooster, het 
werken met de Portal (in HG), compartimentering (in P), teamvorming, ouderparticipatie en digitalisering. In 
Hardinxveld-Giessendam kan dit wellicht in samenwerking met Kunskapsskolan Nederland en kan dan ook 
worden vergeleken met andere KSSK-scholen. Tussentijdse bijstelling gedurende de looptijd van dit 
Schoolplan zal noodzakelijk blijken. 
Vensters voor Verantwoording wordt up-to-date en compleet gehouden; gegevens die via dit medium de 
school bereiken worden aan de belanghebbenden gecommuniceerd, door hen geanalyseerd en zo nodig 
worden maatregelen ter verbetering genomen. 
Jaarlijks wordt, bij het opstellen van de meerjarenbegroting, een analyse gemaakt van de ontwikkeling van het 
marktaandeel van onze school. Werving, PR en externe en communicatie worden hier op afgestemd. 
De jaarlijkse in- door- en uitstroomgegevens (‘hinkelpad’) worden geanalyseerd. De komende vier jaar wordt 
ons concept ‘kansenschool’ beter beschreven en waar nodig bijgesteld, opdat de positieve effecten (grote 
opstroom in de onderbouw; veel leerlingen halen een diploma boven het geadviseerde niveau) behouden 
blijven en de negatieve effecten (grote afstroom in de bovenbouw; lage gemiddelde cijfers op het eindexamen) 
verminderen. In het Jaarverslag én in de Meerjarenbegroting wordt een goede risicoanalyse gemaakt. Beide 
documenten worden ter informatie aan de gemeenteraden van Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam 
gestuurd. Het Jaarverslag wordt op de website gepubliceerd. 
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Om de kwaliteit van de medewerkers goed af te stemmen op de doelen van onze school wordt strategisch 
personeelsbeleid ontwikkeld. Dit geldt zowel het aannamebeleid, als het promotie- en beloningsbeleid. In deze 
tijd van lerarentekort (in sommige vakken), gaan we beleid ontwikkelen om docenten met een schaarse 
bevoegdheid aan ons te binden of medewerkers te stimuleren een (schaarse) bevoegdheid te halen. Werken 
met een volledig bevoegd team blijft het streven. 
Ten behoeve van de bedrijfsvoering is de staf van de school versterkt. De komende vier jaar zal worden 
onderzocht of (bestuurlijke) schaalvergroting deze kwaliteit nog verder kan versterken4. 
De school heeft een Klachtenprocedure en een klokkenluidersregeling; hiervan wordt nauwelijks gebruik 
gemaakt, maar klachten worden ook niet systematisch geregistreerd om er van te leren. Ook dit is een 
verbeterpunt in de komende jaren. 
 
Medewerkers (kwalificatie) 
Wie anderen wil ontwikkelen moet zichzelf blijven ontwikkelen; een school hoort een lerende organisatie te 
zijn met het belang van de ontwikkeling van onze leerlingen als centraal doel. Daar zijn we nog niet. 
Onze school wil leerlingen voorbereiden op hun rol in de samenleving van de toekomst. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat wij zicht blijven houden op wat er in die toekomst van mensen gevraagd wordt. Een stevige 
PPP-cyclus maakt dat medewerkers zich hiervan bewust blijven en hier aan blijven werken. Het gaat daarbij 
niet alleen om het goed uitvoeren van de gesprekscyclus, die maakt dat ook medewerkers zich gehoord 
weten, maar ook gedwongen worden te reflecteren op hun kennis en vaardigheden. Onlosmakelijk onderdeel 
hiervan zijn lesbezoeken, die we in Papendrecht observeren en vervolgens analyseren met behulp van de 
lesobservatie-app van het CPS. Deze is onlangs vernieuwd en uitgebreid met de rol van de docent als coach, 
hetgeen naadloos aansluit op de te bereiken doelen in onze school. Hiermee hebben we een krachtig 
kwaliteitszorginstrument in handen op individueel niveau, waaruit we echter ook informatie op een team- en 
schoolbreed niveau kunnen genereren. 
Scholing en ontwikkeling van medewerkers maakt niet alleen deel uit van de PPP-cyclus, waarin 
medewerkers verantwoording afleggen over de hieraan bestede tijd en kwaliteit, maar is ook schoolbeleid. In 
studiedagen en voor iedereen verplichte cursussen (zo krijgt elke docent een coachtraining) verbindt de 
school de schooldoelen aan de ontwikkeling van haar team. Ook dit moet een plek krijgen in het strategisch 
personeelsbeleid. Zo is het van het grootste belang dat nieuwe medewerkers in Hardinxveld-Giessendam 
ervaring hebben of snel op kunnen doen met de, van Kunskapsskolan afgeleide, werkwijze in onze 
maatwerkklassen. 
Docenten ondersteunen elkaar, geven feedback en doen aan intervisie. Op deze wijze leven ze 
‘eigenaarschap’ voor aan de leerlingen. Speerpunt van de intervisie is in de komende jaren de verbetering van 
de coaching. Alle medewerkers van de school hebben een open houding en willen feedback (van collega’s én  
leerlingen) ontvangen. 
Elkaar aanspreken is hier een wezenlijk onderdeel van; we praten niet over, maar met elkaar. Wanneer het 
elkaar aanspreken niet tot de gewenste verandering leidt, is het ieders verantwoordelijkheid de leidinggevende 
van de betreffende persoon op de hoogte te stellen van de zorgen. De leidinggevende zal hier altijd iets mee 
doen en de collega of leerling die de zaak aanhangig heeft gemaakt van informatie over de genomen stappen 
voorzien. Meestal betreft het het niet houden aan gemaakte afspraken; hierin kan en moet de leidinggevende 
krachtig optreden. Immers, de hele organisatie heeft hier last van. Soms betreft het het algeheel functioneren 
van de collega. Waar nodig zal met de betreffende collega een verbetertraject worden ingezet. In een aantal 
gevallen zal een traject van outplacement of een afscheid met een vaststellingsovereenkomst worden 
aangegaan. 
Middels de jaarlijkse team- en vaksectieplannen zijn medewerkers betrokken bij het realiseren van de 
doelstellingen van het Schoolplan. In beide gremia staat een analyse van de resultaten van leerlingen 
regelmatig op de agenda.  Via Cum Laude kunnen hiertoe door afdelingsmanagers en sectieleiders gegevens 
worden aangeleverd. Kennis van het werken met Cum Laude moet nog beter in de school worden 
geïmplementeerd (afdelingsmanagers, hoofd administratie, sectieleiders). 
Een heel andere kant van kwaliteitszorg op het niveau van de medewerker is het tevredenheidsonderzoek. Dit 
is in 2016 voor het laatst uitgevoerd en zal in 2019 worden herhaald. De uitkomsten hiervan moeten worden 
meegenomen in het te ontwikkelen strategisch personeelsbeleid. Immers, ook tevredenheid speelt een 
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belangrijke rol bij het aan de school verbonden houden van (schaarse) medewerkers. Hierbij geldt ook dat het 
ziekteverzuim een graadmeter is voor het welbevinden van onze medewerkers. Ten minste vier keer per jaar 
worden deze cijfers in een bestuursvergadering én in de verantwoording aan de Raad van Toezicht 
gepresenteerd en geanalyseerd. Zo nodig worden maatregelen om het verzuim te verminderen genomen. 
 
Leerlingen (Persoonlijkheidsvorming) 
Jjaarlijks nemen we deel aan het tevredenheidsonderzoek en het onderzoek naar veiligheid van 
Kwaliteitsscholen. Dat laatste is onderdeel van het eerste. Onze school neemt deze onderzoeken niet 
uitsluitend in het (verplichte) derde leerjaar af, maar ook in de brugklassen en de examenklassen. De 
resultaten van deze onderzoeken is één van de drijfveren geweest de coaching van leerlingen goed vorm te 
geven en eigenaarschap bij leerlingen te versterken. We streven naar een cultuur waarin we oprecht 
nieuwsgierig zijn naar wat leerlingen van de school en het geboden onderwijs vinden. In de loop van de 
komende vier jaar verwachten we dat de tevredenheid van onze leerlingen dan ook ten minste op het landelijk 
gemiddelde gaat uitkomen. 
Leerlingen horen zich ook eigenaar van hun leeromgeving te weten. Daarom zullen schooljaar 2018 – 2019 
per team klankbordgroepen van leerlingen worden gevormd. Leerlingen moeten over hen (direct) rakende 
zaken mee mogen praten en waar mogelijk ook mee mogen beslissen; dat is niet vrijblijvend! De zaken 
waarover leerlingen mee moeten kunnen praten zijn: onderwijs; beoordelen docenten (leerling-enquêtes); 
gebouw; kantine; omgeving van de school. 
Leerlingen zal worden gevraagd naar hun bevindingen met de coaching en de flexuren; in Hardinxveld-
Giessendam zullen zij worden gevraagd naar de ervaringen in de maatwerkklassen. 
De directie zal zich directer gaan richten op de leerlinggeleding in de MR en instemmings- en 
adviesvoorstellen met hen voorbespreken, opdat zij beter in staat zijn zich hierover een oordeel te vormen. 
 
Ouders 
Ook ouders worden jaarlijks bevraagd over hun tevredenheid en de veiligheid op school. Hoewel iets minder 
somber, scoren ook zij onze school tot de slechtste van het land. Niet voor niets is één van de pijlers van 
DWGM de ouderbetrokkenheid. We streven naar een cultuur waarin alle medewerkers van de school oprecht 
nieuwsgierig zijn naar en zich openstellen voor de mening van ouders. Deze wordt in eerste instantie 
vormgegeven door de coach. Bij de start van het schooljaar is er met alle ouders contact. In de bovenbouw 
gebeurt dat nu nog niet in een driehoekgesprek leerling-ouder-coach (loc), in de onderbouw wel. De ambitie is 
om dit ook in de bovenbouw te implementeren. In de loop van het schooljaar is er ten minste nog twee keer 
een persoonlijk, lijfelijk loc-contact en daarnaast nog drie keer contact op een andere wijze. 
Ouders zal worden gevraagd naar hun bevindingen met de coaching en de flexuren; in Hardinxveld-
Giessendam zullen zij worden gevraagd naar de ervaringen met de maatwerkklassen. 
De directie zal zich directer gaan richten op de oudergeleding in de MR en instemmings- en adviesvoorstellen 
met hen voorbespreken, opdat zij beter in staat zijn zich hierover een oordeel te vormen. 
Vanaf schooljaar 2019 – 2020 zijn er in elk team ouderpanels. 

 
4.5 Onderwijsresultaten 
(OR1; kwalificatie) Met name in het havo en vwo laten de resultaten de laatste twee jaar te wensen over. Het 
is noodzakelijk een goede analyse te maken van de oorzaken hiervan. Speelt onze ‘kansenschool’ ons hierbij 
parten? Of zijn het juist niet de leerlingen die opstromen die het op het examen af laten weten? 
De komende jaren moet de vraag worden beantwoord welke prijs we als school willen betalen voor het naar 
een examen op een hoger dan geadviseerd niveau brengen van een (flinke) groep leerlingen. Binnen vier jaar 
is er een heldere omschrijving van het begrip ‘kansenschool’. Het kader blijft DWGM: het bieden van 
maatwerk, waarbij we leerlingen kansen willen blijven bieden. Dat betekent dat we er naar streven dat over 
vier jaar 20% van de leerlingen ten minste één vak op een hoger niveau dan het schooltype waarin hij/zij zich 
bevindt volgt. Voor het vwo betekent dit dat 20% deelneemt aan het hoogbegaafdentraject. Van de leerlingen 
met een mavodiploma stroomt ten minste 20% onvertraagd door naar het havodiploma. 
Daarbij moet over vier jaar het slagingspercentage in havo en vwo ten minste 90% zijn. Over drie jaar mag er 
op alle niveaus in de school geen vak meer bij de laagste 25% van het land scoren. Het streven is 20% van de 
vakken bij de hoogste 25% te hebben. Voor de examenresultaten in cijfers geldt dat ze voor alle vakken op 
alle niveaus op of boven het landelijk gemiddelde liggen. 
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Om dit te bereiken zal er ook in de onderbouw scherper gekeken moeten worden naar de kansen en 
mogelijkheden van leerlingen. Met name in (de feedback van) de toetsing zal beter onderscheid gemaakt 
moeten worden tussen de verschillende vaardigheden die later van de leerlingen gevraagd worden. Over vier 
jaar is een nieuw toetsbeleid geformuleerd, waarin het gebruik van een toetsconstructie- en analyse-
instrument is opgenomen. Toetsen worden na afloop geanalyseerd en verbeterd. Daarnaast zullen de 
coachvaardigheden van docenten binnen hun vakgebied, het coachen in de klas, worden versterkt. 
De werkwijze in de dakpanbrugklassen zal onder de loep worden genomen: dubbele cijfering, lesgeven op het 
hoogste niveau, bevorderingsnormen zullen worden herzien in het licht van meer maatwerk en daarmee meer 
gedifferentieerde onderwijstrajecten voor leerlingen. De feedback van leerlingen zal hierin een belangrijke rol 
spelen. 
De resultaten van de maatwerkklassen in Hardinxveld-Giessendam zullen nauwlettend worden gevolgd. Hier 
wordt immers niet meer ‘klassikaal’ getoetst en leerlingen werken in een eigen tempo en op een eigen niveau. 
Wat dit gaat betekenen na doorstroom in de bovenbouw is in de periode van dit Schoolplan nog niet goed te 
meten. 
  
(OR2; socialisatie) In de najaar 2018 verschenen Notitie Burgerschap wordt (mede) invulling gegeven aan ons 
doel de leerlingen meer deel uit te laten maken van de gemeenschap van onze school. De volgende zaken 
zullen we daartoe de komende jaren in de school behouden, versterken of gaan implementeren. 
Burgerschapsdoelen worden opgenomen in het verslag van de Maatschappelijke Stage.  
Met de veranderingen binnen DWGM wordt de participatie van leerlingen binnen het curriculum vergroot. Zij 
krijgen meer zeggenschap over wat, hoe en wanneer zij leren. Daarnaast hebben leerlingen binnen het 
curriculum de mogelijkheid te participeren in de organisatie van de school. Zij kunnen zitting nemen in de 
redactie van de Gazet, deelnemen aan de debatclub, de leerlingenraad en in de leerlingengeleding van de 
MR. Hier liggen mogelijkheden tot uitbreiding: zorg voor het eigen leerhuis (compartiment, tutorsysteem). 
Kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van burgerschap komen voor een groot deel 
aan bod in de ‘gewone’ vaklessen. Maatschappijleer en geschiedenis liggen hier voor de hand, maar minstens 
zo belangrijk zijn aardrijkskunde, economie, taalonderwijs (met name cultuur), beeldende vakken, biologie en 
lichamelijke opvoeding. Iedere docent zou zich bewust moeten zijn van de vormende werking van zijn of haar 
schoolvak. In de sectieplannen dient aangegeven te worden waar in het curriculum en in welke vorm 
burgerschap aan de orde komt. Bij de organisatie van excursies, reizen en andere buitenlesactiviteiten kan dit 
ook explicieter worden. Dit vormt tevens een element van de loopbaanbegeleiding (LOB). 
De doelen van burgerschapsonderwijs komen terug in verschillende excursies, activiteiten en projecten. Nu 
worden deze inhouden echter nog door de docenten bepaald. Zij zouden meer toegesneden kunnen worden 
op de behoeften binnen onze schoolpopulatie. Ingespeeld kan worden op lacunes in burgerschapsvorming. 
Hiertoe zal onderzoek moeten worden verricht. Te denken valt aan een afstudeeropdracht voor een socioloog 
of aankomend docent maatschappijleer. 
DWGG, leerlingen op wereldstage. Om het jaar gaat aan het einde van schooljaar een groep leerlingen naar 
een ontwikkelingsland. Voor deze reis moeten leerlingen zelf sponsoren zoeken. In het land van bestemming 
maken leerlingen kennis met (vaak) onbekende cultuurkenmerken en zetten zij zich op verschillende manieren 
in voor de lokale bevolking.  Nu is het een project dat los staat van de rest van de school. Streven is het meer 
te verankeren in de vakken. 
Voor monitoring van het behalen van de burgerschapsdoelen is traditioneel toetsen alleen niet voldoende. De 
Universiteit van Amsterdam heeft het meetinstrument Burgerschap ontwikkeld: www.burgerschapmeten.nl Dit 
meetinstrument is geschikt voor leerlingen van 11 tot en met 16 jaar en monitort gedrag en vaardigheden. 
Teams zouden er ook voor kunnen kiezen een (zelf te ontwikkelen) rubric of leerlinggebonden portfolio 
(eventueel gekoppeld aan LOB) te gebruiken als meetinstrument. In de komende vier jaar heeft elk team een 
instrument gekozen dat de leerling inzicht geeft in zijn/haar ontwikkeling van burgerschapscompetenties en 
een handvat vormt voor de coach om samen met de leerling te reflecteren op deze ontwikkeling. Daarnaast is 
het belangrijk ouders mee te nemen in de voortgang van een leerling. Dit kan door de voortgang te vermelden 
op het rapport of op een andere manier met ouders te delen.  
 
(OR3; persoonlijkheidsvorming) 
Het Nationaal CohortOnderzoek van het NRO over de in-, door- en uitstroom van onze leerlingen naar en in 
het vervolgonderwijs wordt geanalyseerd. Dit gaat een rol spelen bij de vormgeving van LOB. 

http://www.burgerschapmeten.nl/
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Informatie uit Intergrip, dat de loopbaan van leerlingen van PO tot hoger onderwijs in beeld brengt, wordt 
gedeeld met de teams. Afdelingsmanagers implementeren zo nodig beleid, in samenhang met de 
studieloopbaanbegeleiders en in het kader van de LOB. Het streven is dat leerlingen succesvol doorstromen 
naar een bij het diploma aansluitende vervolgopleiding. Uitval en afstroom komen voor, maar moeten onder 
onze leerlingen ten minste op het niveau van het landelijk gemiddelde of daaronder liggen. 
 

4.6 Financieel Beheer; de continuïteit van de organisatie  
(FB1) Het Willem de Zwijger College is een middelgrote bestuurlijke éénpitter. Dat gegeven alleen al is 
aanleiding om in de komende jaren na te denken over de continuïteit. De complexiteit van de generieke 
regelgeving op gebieden als sociale zekerheid5, arbeidsomstandigheden, privacy, veiligheid, duurzaamheid en 
méér, maakt de noodzaak van hoogwaardige kennis op vele terreinen in de school steeds groter. Een relatief 
klein bestuur als het onze beschikt op termijn, als de lessen zijn gegeven en het gebouw is onderhouden, niet 
over voldoende middelen om dergelijke kwaliteit te kunnen bekostigen. 
Maar de regeldruk is niet het enige. 
Het toenemende lerarentekort laat zich ook op onze school gelden. In de komende jaren zal strategisch 
personeelsbeleid hierop een antwoord moeten geven. Verdere implementatie van de Opleidingsschool 
Rijnmond binnen onze school maakt hier deel van uit. Dit vraagt van docenten een grotere bereidheid om 
nieuwe collega’s te begeleiden en studenten op te leiden. In elke sectie worden studenten en nieuwe collega’s 
begeleid; afhankelijk van de omvang van de sectie zullen dit er maximaal vijf kunnen zijn. 
De hoofdvestiging van onze school is gehuisvest in een sterk verouderd gebouw. Het onderhoud ervan drukt 
zwaar op de begroting en aanpassing aan alle, in dit Schoolplan genoemde, onderwijsambities is niet of 
slechts tegen hoge kosten te realiseren. Over nieuwbouw wordt inmiddels bijna vijf jaar gesproken, zonder dat 
er nog maar één besluit in de richting van realisatie ervan is genomen. 
In Hardinxveld-Giessendam is het gebouw inmiddels ook niet meer gloednieuw en daarbij blijkt het met 
slechte materialen gebouwd te zijn. Veel installaties zijn verouderd en niet meer in onderhoud, waardoor 
eerder dan de gebruikelijke afschrijftermijnen zaken vervangen moeten worden. De aanpassing aan de 
maatwerkklassen is hier een kostenpost die ook extra drukt op het budget. 
Ook op het gebied van de huisvesting neemt de regeldruk toe. Strengere eisen aan de brandveiligheid hebben 
de afgelopen jaren veel investeringen gevergd en het op peil houden ervan kost, zeker in Papendrecht, veel 
geld en moeite. De komende regelgeving ten aanzien van frisse scholen en duurzaamheid zijn feitelijk in het 
gebouw in Papendrecht onhaalbaar en in Hardinxveld-Giessendam uitermate kostbaar. 
Tenslotte baart niet de totale omvang van de school, maar wel het kleiner wordende vwo en de heel kleine 
PIE-afdeling zorgen. Om het vwo aan te kunnen blijven bieden moeten we alle profielen en een aantrekkelijk 
aantal keuzevakken kunnen blijven bekostigen. In de traditionele wijze van onderwijs geven aan 
leerjaarklassen in homogene niveaus is een vwo dat in de bovenbouw onder de 50 leerlingen zakt niet meer 
te bekostigen. Het smalle beroepsgerichte aanbod gaat, zeker als in de toekomst elke TL-leerling een 
beroepsgericht vak moet kunnen kiezen, problematisch worden. 
 
Om alle bovenstaande redenen zullen we de komende jaren op verschillende manieren oplossingen moeten 
vinden om onze missie ‘Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past’ voor de langere termijn waar te kunnen 
blijven maken. 
 
Voor een deel ligt die oplossing in de al ingezette onderwijsvernieuwing. Immers, leerlingen kunnen meer 
individuele trajecten volgen, hoeven niet perse alle vakken op hetzelfde niveau te volgen, hebben meer 
keuzevrijheid in wanneer ze wat en waar doen en worden meer eigenaar van hun leren. Knellende gegevens 
zoals jaarklassen, roosters, homogene groepen, één klas, één docent en dergelijke, zullen dan minder 
bepalend worden voor de personele inzet. Voor sommige onderdelen van het leerproces kunnen 
onderwijsassistenten worden ingezet en ook leren in leerlinggroepen, zonder docent, of met een docent-op-
afstand zal financiële ruimte gaan geven. 
 
Voor ‘het bedrijf’ Willem de Zwijger College zijn echter andere oplossingen noodzakelijk. Hoe goed we de 
afgelopen jaren én op dit moment de bedrijfsvoering ook doen, de huidige personele invulling is niet duurzaam 

                                                           
5 Met als meest urgente aandachtspunt de wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
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genoeg. De kwaliteit die we op administratief, personeel, ICT, financieel en facilitair gebied inhuren en in huis 
hebben is groot; de kwantiteit in toenemende mate ontoereikend. Onze staf is betrokken bij onze organisatie, 
maar zou elders voor hetzelfde werk een beter salaris ontvangen. Onze facilitaire en ICT-ondersteuning is bij 
ons aan het werk op basis van persoonlijke loyaliteit vanuit een situatie in het verleden. Dat gaat nu heel goed, 
maar is geen enkele waarborg voor de toekomst. Willen we ook in de verder gelegen toekomst deze kwaliteit 
aan ons kunnen blijven binden, dan zal er op bestuursniveau meer geld vrijgemaakt moeten kunnen worden.  
 
Als bestuurlijke éénpitter is het ook vrijwel onmogelijk maatschappelijk een rol van betekenis te kunnen 
spelen. De school zou meer haar stem moeten kunnen laten horen in de besturenorganisaties, de VO-Raad, 
lokale netwerken, in bedrijvenkringen en de (plaatselijke) politiek. Hiervoor kan het bestuur in deze situatie niet 
worden vrijgemaakt. 
 
De Raad van Toezicht heeft het bestuur gevraagd om op korte termijn een aantal scenario’s te schetsen voor 
bestuurlijke versterking en schaalvergroting, opdat we deze uitdagingen het hoofd kunnen gaan bieden. In de 
periode van dit Schoolplan zal één van deze scenario’s worden gekozen en verder worden onderzocht. 
 
(FB2/FB3) De meerjarenbegroting sluit over de periode van dit Schoolplan. De school is financieel gezond en 
het vermogen is voldoende om de risico’s te dekken. Begrotingen en Jaarverslagen worden besproken met de 
beide gemeenten waarin de school is gevestigd. De Jaarverslagen worden op de website gepubliceerd. 
 
 

5. Hoofddoelstellingen en samenvatting van acties en planning  
 
Al het bovenstaande laat zich in één voornemen samenvatten: onze onderwijsvernieuwing ‘De Willem Gaat op 
Maat’ monitoren, bijstellen en verder implementeren. Biesta’s persoonlijkheidsvorming komt hiermee centraal te 
staan in alle plannen en acties die we ter uitvoering van dit Schoolplan formuleren. Maximale vrijheid voor 
leerlingen om de keuzes te maken die bij hen passen en optimale begeleiding van dit proces door alle 
medewerkers van de school, elk op hun eigen plek. En natuurlijk verliezen we daarbij de kwalificatie en 
socialisatie niet uit het oog. Met name de kwalificatie zullen we gaan verbeteren door meer opbrengstgericht te 
gaan werken. 
We doen dit in nauwe samenspraak met leerlingen en ouders; we staan open voor feedback van hun kant en 
doen er wat mee. 
De voorwaarden voor de continuïteit van de hiervoor noodzakelijke gezonde bedrijfsvoering zal een belangrijk 
onderzoekspunt zijn in de komende vier jaar. 
 

Samenvatting 
 

 Plan Do Check Act 
Onderwijsproces 

OP1 Complete invoering maatwerkklassen in HG 
(leerjaar 1 tot en met 4); Papendrecht neemt kennis 
van de maatwerkklassen, te beginnen met de 
afdelingsmanagers 

   

OP1 Flex beter afstemmen op wensen leerlingen (maar 
niet alle tussenuren hoeven weg…); 

   

OP1 Werkwijze in dakpanklassen wordt geëvalueerd in 
licht van maatwerk 

   

OP1 ontwikkelen van innovatief techniekonderwijs    

OP2 Verbeteren (uitvoering) taalbeleid    

OP2 Coaching verder versterken/intervisie/ specialisten    

OP2 Peer-coaching/tutoring versterken    

OP2/OP3 Strakker werken in teams (min. 60% van je lessen)    
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OP2/OP3 Veel meer lessen van 80 minuten    

OP3 Alle leerlingen een eigen chromebook    

OP3 Versterking samenwerking in de secties    

OP3 Integratie wetenschappelijke attitude in alle vakken 
in de wetenschapsklas 

   

OP4 Voorbereiding toelaten leerlingen met een LWOO-
indicatie 

   

OP4 Vergroten expertise OPP en bekendheid met 
Zorgroute/POS 

   

OP4 Geïmplementeerd beleid hoogbegaafdheid    

OP4 Dé school voor NT2    

OP4 Beleid LWOO is ontwikkeld    

OP6 Alle teams hebben ouderpanels; de ‘loc-driehoek’ 
wordt versterkt, ook in de bovenbouw 

   

OP6 Samenwerking techniek, iig in Techniekspelen    

OP7 Integratie van LOB in de coaching en in de 
vakken; de rol van de schoolloopbaanbegeleiders 
wordt tweedelijns 

   

OP7 Opvallende informatie over onze leerlingen in hun 
vervolgopleiding wordt zo nodig vertaald in een 
andere aanpak van de LOB 

   

OP8 Toetsen worden opgesteld en geanalyseerd 
conform RTTI en ook verbeterd 

   

Schoolklimaat 
SK1 Het Papendrechtse Schoolveiligheidsconvenant is 

bijgesteld en wordt opnieuw ondertekend 
 2019  

SK1 Een Veiligheidsplan wordt vastgesteld en goed 
gecommuniceerd 

 2018-2019  

SK1 Een crisiscommunicatieplan wordt vastgesteld en 
goed gecommuniceerd 

 2018-2019  

SK1 Het toezicht in de school voldoet aan de AVG    

SK1 Leerlingen en medewerkers pauzeren gezamenlijk 
in het eigen compartiment of er wordt pauzetoezicht 
door docenten ingevoerd 

   

SK2 De coachrol van docenten in de lessen wordt 
versterkt 

   

SK2 Alle teams hebben leerlingpanels    
Kwaliteitszorg en ambitie 

KA1 Er wordt gewerkt met Jaarplannen/ 
teamplannen/sectieplannen/onderwijsraportagess 

   

KA1 Cum Laude wordt volledig benut; 
afdelingsmanagers en sectieleiders hierin 
geschoold 

   

KA1 Er wordt strategisch personeelsbeleid ontwikkeld, 
waaronder een beleid op ‘schaarse bevoegdheden’ 
en schoolbreed scholingsbeleid 

   

KA1 Er wordt beleid ontwikkeld op de resultaten van 
tevredenheidsonderzoek medewerkers 

   

KA1 Er is een duidelijke aanpak bij slecht functioneren 
en terugkoppeling naar medewerkers, leerlingen of 
ouders die een kwestie aanhangig hebben gemaakt 

   

KA1 De klachtenprocedure wordt geborgd en er wordt    
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beleid gemaakt op de analyse van de klachten 

KA1/KA2 Inrichten datateams per team en per sectie    

KA2 Vormgeven aan de opleidingsschool    
KA2 Er wordt een Professioneel Statuut opgesteld    

KA2 Borging van de PPP-cyclus    

KA2 De nieuwe versie van de CPS-lesobservatie-app 
wordt geïmplementeerd 

   

KA2 Ontwikkelen van een aanspreekcultuur 
(intervisie/feedback/teamvorming….) 

   

KA2 Leidinggevenden bewaken dat afspraken worden 
nagekomen 

   

KA2 Opstellen Professioneel Statuut    

KA3 Jaarlijkse avond met externe belanghebbenden    

Onderwijsresultaten 
OR1 Examenresultaten grondig analyseren en 

maatregelen ter verbetering treffen 
   

OR1 Het concept ‘kansenschool’ wordt onderzocht en 
scherper gedefinieerd 

   

OR1 Kansen en maatwerk blijven bieden: 20% van de 
leerlingen volgt een vak op een hoger niveau dan 
de leerweg 

 Schooljaar 
21-22 

 

OR 1 In het vwo neemt 20% van de leerlingen deel aan 
het hoogbegaafdentraject 

 Schooljaar 
20-21 

 

OR1 Van de leerlingen met een mavodiploma haalt ten 
minste 20% een havodiploma. 

 Schooljaar 
20-21 

 

OR1 Het slagingspercentage in havo en vwo is ten 
minste 90% 

 Schooljaar 
21-22 

 

OR1 op alle niveaus in de school scoort geen vak meer 
bij de laagste 25% van het land 

 Schooljaar 
20-21 

 

OR1 20% van de vakken scoort bij de hoogste 25%  Schooljaar 
21-22 

 

OR1 Voor de examenresultaten in cijfers geldt dat ze 
voor alle vakken op alle niveaus op of boven het 
landelijk gemiddelde liggen 

 Schooljaar 
21-22 

 

OR1 Er is nieuw toetsbeleid geformuleerd    

OR1 Herbezinning op werkwijze in dakpanklassen    

OR2 Opnemen burgerschapsdoelen in de MaS    

OR2 Elk team heeft een instrument gekozen dat de 
burgerschapsdoelen meet; coaches betrekken de 
uitkomsten ervan in hun coaching; ouders worden 
hierover geïnformeerd 

   

OR2 Buitenlesactiviteiten en het aanbod in de WJA zijn 
beter afgestemd op behoeften in de samenleving 
rondom onze school en op burgerschapsdoelen 

   

OR2 Actieve leerlingparticipatie wordt groter    

OR2 Verankeren DWGG in de vakken    

OR2/OR3 Burgerschap is expliciet in de sectieplannen, zowel 
in het curriculum als in buitenlesactiviteiten 
(samenhang met LOB) 

   

OR3 Wanneer uitval in de vervolgopleiding hoger is dan 
landelijk gemiddelde, formuleren de betreffende 
teams samen met LOB beleid om dit te verbeteren 
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Financieel Beheer 
FB1 Formuleren strategisch personeelsbeleid en 

implementatie Opleidingsschool 
   

FB1 Secties begeleiden studenten en nieuwe collega’s.    

FB1 Nieuwbouw Papendrecht conform de eisen van ons 
onderwijsaanbod (én duurzaam – cradle-to-cradle 
en energieneutraal). In Hardinxveld-Giessendam 
een ‘maatwerkklassen-jasje’. 

   

FB1 Nieuwbouw goed voorbereiden met de ervaringen 
in de compartimenten. Er is een grens aan wat er 
(nog) aangepast kan worden in P. 

   

FB2 Er is een heldere, ‘lean and mean’ 
managementstructuur 

   

FB2 Er wordt samenwerking met partners in de regio 
gezocht ter bundeling en vergroting van de kwaliteit 
van de bedrijfsvoering 

   

FB2 Er worden scenario’s geschetst voor bestuurlijke 
schaalvergroting 

 2019  

FB3 Normalisering rechtspositie ambtenaren 
implementeren. 

   

FB3 AVG verder implementeren (register van 
verwerkingsactiviteiten/ register van gedeelde 
persoonsgegevens); functionaris 
gegevensbescherming buiten de school 

   

 
 
 

Bijlage 1 Communicatie van dit Schoolplan 
 
 
Een concepttekst van dit Schoolplan wordt zo snel mogelijk ter beschikking gesteld aan alle medewerkers van 
de school (via de Personeelsinfo), alle belanghebbenden die op 22 mei 2018 hebben meegedacht over missie 
en visie, alle geledingen van de MR en de RvT. Dit gaat vergezeld van een oproep de tekst aan te scherpen, 
aan te vullen of er kritische kanttekeningen bij te plaatsen. Deadline hiervoor: 31 januari 2019. 
 
13 december 2018 De concepttekst wordt besproken en geredigeerd op het Groot-MT. 
 
11 januari 2019 De concepttekst wordt geagendeerd in de teamvergaderingen. 
 
24 januari 2019 De concepttekst wordt besproken in de MR; input vanuit deze vergadering zal worden 
  verwerkt. 
 
Januari 2019 De concepttekst wordt besproken in het stafoverleg. 
 
7 februari 2019 Het Schoolplan wordt in het groot MT vastgesteld als bestuursbesluit en ter instemming 
  aangeboden aan de Medezeggenschapsraad. 
 
20 februari 2019 De MR wordt gevraagd in te stemmen met het Schoolplan. 
 
27 maart 2019 Het Schoolplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan de RvT. 
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Bijlage 2 Toelichting waarderingskader Inspectie  

Waarderingskader Basiskwaliteit Eigen aspecten van kwaliteit 

 
ONDERWIJSPROCES (OP) 

 Welke eigen opdracht heeft de 
school opgenomen in het 
schoolplan en (hoe) realiseert de 
school deze? Te denken valt aan 

OP1. Aanbod  

 

Het aanbod bereidt de 
leerlingen voor op 
vervolgonderwijs en de 
samenleving. 

De school biedt een breed en op de kerndoelen gebaseerd aanbod dat 
ook de referentieniveaus taal en rekenen omvat. Het aanbod is dekkend 
voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de leerlingen inhoudelijk 
goed voor op het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op 
het gebied van loopbaanleren (LOB). Leerlingen groeien op in een 
pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het 
bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis 
hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen 
van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat. Het aanbod dat de school biedt sluit aan bij het 
niveau van de leerlingen en kan gedurende de schoolloopbaan verdiept en 
verbreed worden, zodanig dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling 
kunnen doorlopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor leerlingen met een 
taalachterstand de school een aanvullend taalaanbod heeft. Bovendien 
heeft de school de leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de 
leerjaren heen verdeeld. De school legt de doelen voor het onderwijs en 
de opbouw van het aanbod vast in het schoolplan. 

• talentontwikkeling  

• toekomstgericht onderwijsaanbod  

• aanbod gericht op leerstrategieën  

• een aantrekkelijke en uitdagende 
leeromgeving 

OP2. Zicht op ontwikkeling 
en begeleiding  

De school volgt en begeleidt 
de leerlingen zodanig dat zij 
een ononderbroken 
ontwikkeling kunnen 
doorlopen 

De school verzamelt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de 
kennis en vaardigheden van haar leerlingen. De school vergelijkt deze 
informatie met de verwachte ontwikkeling. Deze informatie en vergelijking 
maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de 
onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele leerlingen. Wanneer 
leerlingen niet genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseert de 
school waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen 
hiervoor zijn. Vervolgens bepaalt zij wat er moet gebeuren om eventuele 
achterstanden bij leerlingen te verhelpen. De leerlingen krijgen daarmee 
de begeleiding die zij nodig hebben om beter het onderwijsprogramma te 
kunnen doorlopen. (Dat kan door speciale hulpprogramma’s of individuele 
begeleiding, waarbij leerlingen buiten de les aanvullende begeleiding 
krijgen). Voor leerlingen die achterstanden hebben is het onderwijs zo 
ingericht dat op structurele en herkenbare wijze aandacht wordt besteed 
aan het bestrijden van die achterstanden. 

• extern genormeerde toetsen voor de 
doorstroomrelevante vakken en/of 
referentieniveaus  

• betrokkenheid leerlingen bij het 
stellen van doelen 

OP3. Didactisch handelen  

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

De leraren 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. 

• hoge verwachtingen voor leerlingen  

• feedback geven aan leerlingen  

• reflectie op leren door leerlingen 

• evalueren van de gestelde doelen 
met leerlingen  

• moderne leermiddelen 

OP4. Extra ondersteuning  

Leerlingen die dat nodig 
hebben ontvangen extra 
aanbod, ondersteuning en 
begeleiding. 

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een 
ander niveau dan de leeftijdsgroep, biedt de school een passend 
onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding, gebaseerd op de 
mogelijkheden van de desbetreffende leerlingen. Het aanbod, de 
ondersteuning en/of de begeleiding zijn gericht op een ononderbroken 
ontwikkeling van de leerling. De school evalueert periodiek of het aanbod 
het gewenste effect heeft en stelt de interventies zo nodig bij. De school 
heeft in het schoolondersteuningsprofiel vastgelegd wat zij onder extra 
ondersteuning verstaat en welke voorzieningen de school kan bieden in 
aanvulling op het door het samenwerkingsverband omschreven niveau van 
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basisondersteuning. Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning 
nodig hebben, legt de school in het ontwikkelingsperspectief vast hoe het 
onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

OP5. Onderwijstijd  

De leerlingen krijgen 
voldoende tijd om zich het 
leerstofaanbod eigen te 
maken 

De school biedt een programma aan dat voldoet aan de wettelijk verplichte 
onderwijstijd. De school verdeelt de tijd zodanig over de vakken dat 
leerlingen in staat zijn het verplichte onderwijsprogramma tot zich te 
nemen.. Bovendien weet de leraar de geplande onderwijstijd effectief te 
benutten. 

• regels over het gebruik van de 
onderwijstijd  

• naleving van deze schoolregels  

• afspraken over maatwerk 

OP6. Samenwerking  

De school werkt samen met 
partners om het onderwijs 
voor haar leerlingen vorm te 
geven. 

De school werkt samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) 
onderwijs in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor 
leerlingen met een ondersteuningsbehoefte treedt de school in overleg met 
instanties als dat nodig is. Verder is er een effectief overleg met andere 
scholen in de gemeente en met de gemeente zelf over het bestrijden van 
onderwijsachterstanden bij leerlingen, het bevorderen van integratie en het 
voorkomen van segregatie en over inschrijvings- en toelatingsprocedures. 
De school voert de gemaakte afspraken uit. 

• betrokkenheid ouders 

OP7. 
Praktijkvorming/stage  

De voorbereiding, uitvoering 
en begeleiding van de 
praktijkvorming/stage is 
doeltreffend. 

De stage draagt bij aan de geplande leeractiviteiten. De school maakt 
afspraken met de leerling over welke leeractiviteiten de leerling ontplooit in 
het kader van het stageplan. Het doel, de inhoud, de omvang, de 
organisatie van de stage worden beschreven in het stageplan. De school 
begeleidt de leerling bij de voorbereiding en bij de keuze van een 
stageplek en stelt hiervoor samen met de leerling en het stagebedrijf de 
vereiste 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 zonodig bij. 

• het zoeken van een passende 
stageplek  

• loopbaanbegeleiding 

 

OP8. Toetsing en 
afsluiting  

De toetsing en afsluiting 
verlopen zorgvuldig. 

De school heeft een PTA en examenreglement dat voldoet aan de eisen 
van de wetgeving. In deze documenten maakt de school tijdig duidelijk hoe 
de organisatie van het examen verloopt en welke maatregelen de school 
hanteert bij leerlingen die zich niet aan de regels hebben gehouden. Ook 
moet beschreven staan welke examens leerlingen op welke manier 
kunnen herkansen. Verder moet duidelijk zijn welke stof wanneer wordt 
geëxamineerd, hoe het examen meeweegt en welke vrijstellingen gelden. 
De examinering verloopt volgens PTA en examenreglement. 

• toetsbeleid (waaronder toetsmatrices 
en toetstechnische-, uitvoerings-, 
afname- en beoordelingseisen)  

• evaluatie en borging uitgevoerde 
toetsbeleid 

 

Waarderingskader Basiskwaliteit Eigen aspecten van kwaliteit 

 
SCHOOLKLIMAAT (SK) 

  

SK1. Veiligheid  

Schoolleiding en leraren 
dragen zorg voor een veilige 
omgeving voor leerlingen. 

De school zorgt voor de sociale, fysieke en psychische veiligheid van de 
leerlingen in en om de school gedurende de schooldag. Dit blijkt onder 
andere uit de beleving van de veiligheid en het welbevinden van de 
leerlingen op school. De school monitort dit tenminste jaarlijks. De school 
heeft een veiligheidsbeleid (beschreven in het schoolplan of een ander 
document) gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren 
van incidenten. Als de uitkomsten van de monitoring daartoe aanleiding 
geven, treft de school maatregelen om de situatie te verbeteren. De school 
heeft een persoon als aanspreekpunt als het gaat om pesten en voor 
coördinatie van het beleid tegen pesten. Schoolleiding en leraren 
voorkomen pesten, agressie en geweld in elke vorm en treden zo nodig 
snel en adequaat op. De uitingen van leerlingen en personeel zijn in lijn 
met de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. 

• beleid sociale media  

• preventieve maatregelen  

• afstemming met actoren buiten de 
school 

SK2. Pedagogisch klimaat  

De school heeft een 
ondersteunend pedagogisch 
klimaat. 

Geen wettelijke eisen. • gedragsregels voor leraren en 
leerlingen  

• betrokkenheid leerlingen bij positief 
schoolklimaat  

• voorbeeldgedrag door het 
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personeel/team  

• inrichten van oefensituaties om 
leerlingen te begeleiden bij de 
ontwikkeling van sociale en 
maatschappelijke competenties  

• begeleiding leerlingen bij het waar 
mogelijk zelf oplossen van problemen 
en conflicten  

• inrichting van het gebouw. 

 

Waarderingskader Basiskwaliteit Eigen aspecten van kwaliteit 

 
ONDERWIJSRESULTATEN 
(OR) 

  

OR1. Resultaten  

De school behaalt met haar 
leerlingen leerresultaten die 
ten minste in 
overeenstemming zijn met 
de gestelde norm. 

De leerresultaten liggen de afgelopen drie jaar op het niveau dat op grond 
van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. Dit 
betekent dat de gemiddelde eindexamenresultaten en de doorstroom in de 
bovenbouw op of boven de normering liggen die daarvoor geldt. 
Bovendien behalen leerlingen in de onderbouw het opleidingsniveau dat 
overeenkomt met het basisschooladvies en lopen zij gedurende hun 
schoolloopbaan weinig vertraging op. 

• verwachtingen over de cognitieve 
resultaten die leerlingen kunnen 
bereiken gebaseerd op hun kenmerken 
en zijn ambitieus.  

• eigen hoge normen worden 
gerealiseerd. 

OR2. Sociale en 
maatschappelijke 
competenties  

De leerlingen behalen 
sociale en maatschappelijke 
competenties op het niveau 
dat ten minste in 
overeenstemming is met de 
gestelde doelen. 

Geen wettelijke eisen. Welke eigen opdracht heeft de school 
opgenomen in het schoolplan en (hoe) 
realiseert de school deze ?  

 

 

OR3. Vervolgsucces  

De bestemming van de 
leerlingen na het verlaten 
van de school is bekend en 
voldoet ten minste aan de 
verwachtingen van de 
school. 

Geen wettelijke eisen Welke eigen opdracht heeft de school 
opgenomen in het schoolplan en (hoe) 
realiseert de school deze? 

 

Waarderingskader Basiskwaliteit Eigen aspecten van kwaliteit 

 
KWALITEITSZORG EN 
AMBITIE (KA) 

  

KA1. Kwaliteitszorg  

Het bestuur en de scholen 
hebben een stelsel van 
kwaliteitszorg ingericht en 
verbeteren op basis daarvan 
het onderwijs. 

Het bestuur zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Dit 
stelsel staat uitgewerkt in de schoolplan(nen) van de scholen. Vanuit dit 
stelsel bewaakt en bevordert het bestuur de kwaliteit van het 
onderwijsproces en de leerresultaten. Het bestuur en de scholen hebben 
zicht op de kwaliteit van het onderwijs. Er zijn toetsbare doelen 
geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald 
worden. De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit 
zijn geanalyseerd en waar nodig worden verbeteringen doelgericht 
doorgevoerd. De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en 
scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk. 

• Ambitieuze doelen die passend zijn bij 
de maatschappelijke opdracht  

• Betrokkenheid van de stakeholders en 
van onafhankelijke deskundigen(bijv. 
collegiale consultatie, audits) bij 
evaluaties  

• Strategische financiële planning 
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KA2. Kwaliteitscultuur  

Het bestuur en zijn scholen 
kennen een professionele 
kwaliteitscultuur en 
functioneren transparant en 
integer. 

Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het 
daarvan afwijkt. Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante 
organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn eigen rol aan de versterking van 
de onderwijskwaliteit. Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd 
personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het personeel zijn 
bekwaamheid onderhoudt en de juiste bevoegdheid haalt voor het vak 
waarvoor het wordt ingezet, waar dat nog niet het geval is. De 
schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende 
verbetering van hun professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met 
de gestelde bekwaamheidseisen en beroepsprofielen en behaalde 
resultaten bij leerlingen. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De 
wijze waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan. 

• gebruik van het lerarenregister  

• strategisch HRM-beleid 

KA3. Verantwoording en 
dialoog 

Het bestuur en zijn 
scholen/opleidingen leggen 
intern en extern toegankelijk 
en betrouwbaar 
verantwoording af over 
doelen en resultaten en 
voeren daarover actief een 
dialoog. 

Het bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. Dit gebeurt 
in ieder geval door de ouders, personeel en leerlingen te betrekken bij 
beleids- en besluitvorming. Het bestuur en de scholen brengen minimaal 
jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die zij behalen. Zij 
doen dit op toegankelijke wijze. Het bestuur verantwoordt zich aan de 
intern toezichthouder. Het bestuur en de scholen verantwoorden zich aan 
de overheid en belanghebbenden. 

• een actieve dialoog met de omgeving 
over ambities en resultaten 

 

Waarderingskader Basiskwaliteit Eigen aspecten van kwaliteit 

 
FINANCIEEL BEHEER (FB) 

  

FB1. Continuïteit  

Het bestuur is financieel 
gezond en kan op korte en 
langere termijn voldoen aan 
zijn financiële verplichtingen. 

Voor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de 
financiële uitgangspositie en de ontwikkelingen in de komende drie jaar, en 
daar beleid op uitzet. In de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft 
het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de daaraan verbonden 
financiële gevolgen. Het bestuur bespreekt het voorgaande regelmatig met 
de interne toezichthouder en medezeggenschap, treft zo nodig 
corrigerende maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in de 
jaarverslaggeving. 

• de wijze waarop het bestuur het 
duurzaam voortbestaan waarborgt  

• de financiële positie van het bestuur 
waarmee het alle financiële 
verplichtingen op korte en langere 
termijn kan nakomen • de analyse van 
de belangrijkste kengetallen in relatie 
tot de signaleringswaarden 

FB2. Doelmatigheid  

Het bestuur maakt efficiënt 
en effectief gebruik van de 
onderwijsbekostiging. 

De doelmatige besteding van de onderwijsbekostiging is onderwerp van 
gesprek met de intern toezichthouder. Hierover vindt verantwoording in het 
jaarverslag plaats. 

• de wijze waarop het bestuur (bevoegd 
gezag) de overheidsbekostiging zo 
besteedt dat deze adequaat ten goede 
komt aan de in het schoolplan 
geformuleerde ambities inzake effectief 
onderwijs en de ontwikkeling van alle 
leerlingen. 

FB3. Rechtmatigheid  

Het bestuur verwerft en 
besteedt de 
onderwijsbekostiging 
conform wet- en 
regelgeving. 

Het bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en 
transparant. Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding, 
hetgeen vooral beoordeeld wordt door een accountant die wordt 
aangesteld door het intern toezicht. Deze accountant opereert volgens de 
beroepsmaatstaven van de NBA7 en speciaal volgens het 
onderwijsaccountantsprotocol dat door de inspectie is opgesteld. 

 

 

 

 
 
 


