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1. Inleiding
Onderwijs moet de grillen van de samenleving weerstaan. Jongeren moeten niet
worden opgeleid voor deze tijd, maar voor de toekomstige tijd.
Onderwijs moet "oneigentijds" zijn.
Peter Sloterdijk1

Van “Meer mag, meer moet” naar “Meer mag, meer moed”
Het is bijna een cliché, maar de wereld om ons heen ontwikkelt zich steeds sneller en wordt
steeds complexer. Leren in het jaar 2016 zal mogelijk weer andere kennis, vaardigheden en
attitudes vergen van leerlingen dan in 2020. Op één dag krijgt tegenwoordig iemand net zo veel
prikkels in 24 uur als 30 jaar geleden in één hele maand. Door de alom aanwezige globalisering
lijkt de wereld weliswaar kleiner te worden, China ligt inmiddels bij wijze van spreken voor ons
om de hoek, op sociaal-cultureel vlak is helaas het tegenovergestelde steeds vaker het geval en
lijken andere werelden soms mijlenver van ons verwijderd te zijn. Daarnaast lijkt het wel of het
leven en de wereld ook steeds paradoxaler worden. Dat zie je aan de thema's en de dilemma's
en vraagstukken die daarmee samenhangen en waar we als school niet omheen kunnen, zoals:
o

KENNIS EN VAARDIGHEDEN: Hoe moeten we in het onderwijs omgaan met het
gegeven dat veel kennis steeds vluchtiger wordt en tevens meer toegankelijk wordt,
maar dat bepaalde parate kennis desondanks ook zeker noodzakelijk blijft? Van de
duizenden prikkels die continu op ons afkomen, beklijft maar een handjevol. Ons
vermogen om te selecteren en creatieve verbanden te leggen, wordt steeds
noodzakelijker. We moeten als onderwijs nadenken over het begrip kennis: wat is kennis
die moet beklijven en welke kennis heb je nodig om ontwikkelingen te duiden? . Voor
leerlingen in een snel veranderende wereld is een open, nieuwsgierige, betrokken en
onderzoekende houding nodig, zodat zij 'weten wat ze moeten doen, wanneer ze niet
weten wat ze moeten doen'. Welke kennis is nodig om een gefundeerde kritische houding
te ontwikkelen en om wendbaar te zijn in nieuwe contexten?

o

VAARDIGHEDEN EN VORMING: Welke kennis, vaardigheden en attitudes moet je op
school verwerven, voor zowel een goede toekomst als een goed leven? Goede
prestaties zijn voor een goede toekomst van belang. Weten wat een goed leven is, kan
voor jezelf en voor anderen van belang zijn. Wij hebben in Nederland goed onderwijs
maar we worden op sommige meetbare aspecten ingehaald door een volledig andere
manier van lesgeven in met name het Verre Oosten2. De internationale eisen op het
terrein van reken- en taalvaardigheid worden overgenomen waarbij het de kunst is om
als school alle goede aspecten van ons systeem (zoals het welbevinden) te behouden. De
opdrachten voor de school nemen toe; naast vakkennis besteden we aandacht aan
vorming, zoals culturele vorming en burgerschapsvorming. We hebben aandacht voor
kwesties als diversiteit en deradicalisering, en een scala aan andere kwesties die de

1

Uit: … En denken! Bildung voor leraren onder redactie van Gerard van Stralen en René Gude (2011).
Waarbij we het Oosten niet over één kam moeten scheren: de “stamp”methode in China en Korea verschilt
enorm van de geavanceerde manier van onderwijs geven in Singapore en Japan. Singapore en Japan komen
vaak hoog in de ranglijsten voor, Korea en China overigens ook.
2
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maatschappij terecht belangrijk vindt. Dit geldt ook voor allerlei praktische vaardigheden,
zoals communiceren, onderzoeken, creatief en kritisch denken. De maatschappij
verwacht veel van ons: naast het toegenomen belang van de brede vorming wordt op
rendement gestuurd en het lijkt wel of doubleren een taboe aan het worden is. De vraag
daarbij is hoe we de goede prestaties in vakken kunnen verbinden aan een brede vorming?
o

PERSOONLIJKE VORMING: Hoe kunnen we optimaal ruimte en ondersteuning bieden
aan verschillende soorten talenten? Leerlingen zijn verschillend. Gelukkig maar. Goed
onderwijs biedt ruimte aan de vele verschillende talenten van leerlingen. Als school
willen we iedere leerling - met een gemiddelde of hoge citoscore - het beste onderwijs
bieden. Dat vergt ruimte in de lessen voor versterking, verdieping en verbreding van het
lesprogramma, zodat we leerlingen die dat nodig hebben ruggensteun kunnen bieden bij
het leren en andere leerlingen juist meer nieuwe uitdagingen aan kunnen bieden. De
vraag is hoe we de balans tussen extra ondersteuning en uitdagingen organiseren?

o

BREDE VORMING: Hoe we leerlingen kunnen stimuleren om te presteren en een
doorzettingsvermogen te ontwikkelen maar ook leren om een brede blik te
ontwikkelen? Een veel gehoord adagium is dat de kinderen “goed in hun vel moeten
zitten”, maar er wordt meteen ook verwacht dat zij op zo hoog mogelijk niveau
onderwijs volgen. Desnoods wordt daar de nodige begeleiding voor ingekocht. Ook
moeten ze sportief en muzikaal presteren en is een bijbaantje normaal. Helaas
manifesteren stressverschijnselen zich al op steeds jongere leeftijd. Na het wegvallen van
de citoscore als factor bij de aanmelding wordt landelijk geconstateerd dat de opwaartse
druk bij de bepaling van het schoolniveau een grotere rol heeft gekregen. Ondertussen is
ook de aandacht voor bijzondere talenten vergroot. Wij moeten die talenten uitdagen,
maar ook een school zijn voor diegenen die het minder gemakkelijk aankunnen.
De lat wordt hoog gelegd voor de schoolse activiteiten en de hobby’s en ondertussen
moeten de kinderen zich ook nog handhaven in de wereld van de games, social media,
e.d. De vraag is dan: Hoe kunnen we de prestaties die leerlingen willen leveren en de
breedte waarin zij zich willen ontwikkelen, zo met elkaar verbinden dat het gewenste
einddoel haalbaar blijft? Maar ook: kunnen we leerlingen leren om in hun
schoolloopbaan eigen keuzes te maken?
Hoe moeten we in het onderwijs aandacht besteden aan de brede vorming van
leerlingen: zoals de vraag wat vriendschap in zowel het echte leven als in sociale media
betekent? Niet alleen kennis wordt steeds vluchtiger, dit geldt ook voor kennissen. Een
leerling heeft honderden “vrienden” in de virtuele wereld, naast alle vraagtekens bij deze
constatering is het grote voordeel dat het maken en onderhouden van contacten steeds
makkelijker is. Maar het roept vragen op over wat vriendschap in het echte leven en op
social media precies inhoudt en welke soorten vriendschappen een meerwaarde voor het
leven kunnen zijn?

o

SAMEN LEREN: Hoe kunnen we op school goed individueel én goed samen leren? Het
Ik- en Wij-denken gaan hand in hand: er is sprake van individualisering en personalisering
maar er wordt ook meer gedeeld, zowel kennis als auto's3. Specialistische kennis kan
alleen renderen door samenwerking. Leren doe je dus niet alleen voor je eigen toekomst,
maar ook voor de toekomst van je klasgenoten, de samenleving en de wereld van de
toekomst. Wat vraagt dit aan attitudevorming die het onderwijs leerlingen kan

3

We zien het “Ik - en Wij”-denken o.a. bij de discussies over de AZC’s in onze samenleving. De kranten staan
vol van de protesten van demonstrerende burgers en tegelijkertijd worden de AZC’s overspoeld met
vrijwilligersinitiatieven.
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bijbrengen? Hoe kan elke individuele docent en elk vak daaraan bijdragen?
o

TECHNOLOGIE: Wat kan en mag de rol van technologie in het leven zijn? De snelheid
van de ontwikkelingen is exponentieel en techniek gaat een steeds dominantere rol in
ons leven spelen. Aan de andere kant is techniek in veel gevallen steeds minder
toegankelijk voor veel mensen en weten we steeds minder van de techniek op zich. Zelf
sleutelen aan een auto is er niet meer bij en steeds meer apparaten zijn voor ons een
black box. Hoe belangrijk is technologie in het onderwijs en wat en hoeveel moet elke
leerling daarover weten?

o

ZORG EN ZELFSTANDIGHEID: Hoeveel zorg is haalbaar en wenselijk? Wat zijn de
grenzen van de school en waar begint de zelfverantwoordelijkheid van een leerling?
Er is een toename van het aantal zorgleerlingen waarvan de zorgvraag ontstaan is door
externe factoren, zoals: de hoge verwachtingen van de omgeving en vooral door het
toenemende aantal (v)echtscheidingen. Aan de andere kant staat Jeugdzorg onder
financiële druk en heeft de Transitie Jeugdzorg niet de beloofde organisatorische
structuur gebracht die we gehoopt hadden. Maar daarnaast kun je jezelf ook de vraag
stellen: Is de zorgvraag de centrale vraag of zouden we als school juist leerlingen meer
moeten leren zelfverantwoordelijk gedrag te ontwikkelen waardoor zij meer
weerbaarheid ontwikkelen die belangrijk is voor hun toekomst?

In het “geweld” van die steeds snellere en complexere wereld staat de school met de opdracht
leerlingen klaar te maken voor een goede toekomst en een goed leven in die maatschappij. We
moeten erkennen dat we die dilemma's zelf ook moeilijk vinden en tegelijk ook volop meedoen
aan de ratrace: we willen goede examenresultaten én vinden het belangrijk dat leerlingen meer
doen dat datgene dat verplicht is. We organiseren veel rondom en naast het basiscurriculum.
Daarbij leren leerlingen op andere manieren en in andere contexten dan in de les op school,
maar het vergt afwegingen: de excursie van vakgroep A geeft immers lesuitval bij vakgroep B.
We zijn ambitieus en vinden het welbevinden belangrijk. We verwachten dat een leerling als
individu presteert in het basiscurriculum maar ook de eigen talenten ontwikkelt en op een goede
manier binnen een groep kan functioneren, in toenemende mate zelfverantwoordelijk wordt en
gelukkig is. Als we de verwachtingen voor een leerling vertalen naar de medewerker dan levert
dat een collega die goed en respectvol met zijn vak, het leren, het onderwijs en vooral met de
leerlingen omgaat, zelfverantwoordelijk is, zich blijvend ontwikkelt, initiatieven toont en het
liefst ook tevreden is over de werkdruk.
In de komende schoolplanperiode is een belangrijk doel het vinden van een verantwoorde balans
tussen de beschreven dilemma’s. Het vorige schoolplan had als ondertitel “Meer mag, meer
moet”. Het was een ambitieus en resultaatgericht plan en de school is in de afgelopen vier jaar
goed doorontwikkeld. Er zijn team- en sectieplannen, de kwaliteitszorg heeft een belangrijkere
rol gekregen, de Academische OpleidingsSchool (AOS) heeft er voor gezorgd dat onderzoek
steeds zichtbaarder wordt en ontwikkelingen binnen de school zoals de Zorg en Tom4 zijn verder
geprofessionaliseerd. Op het Theresia Testimonium staat een overzicht van alle extra activiteiten
die de leerling tijdens de schoolloopbaan gedaan heeft waarmee we deelname aan onze
projecten en modules stimuleren. De school bruist!
De missie van de school is Studiegericht, Respectvol en Vormend en dat kan zeker zo blijven: we
zullen die drie aspecten hoog in het vaandel houden. We blijven zeker ambitieus maar wel meer
met het besef dat er dan keuzes gemaakt moeten worden. “Meer mag, meer moet” wordt nu:
“Meer mag, meer moed”. Moed om nieuwe dingen te doen, moed om buiten de begaande
paden te treden én moed om af en toe nee te zeggen. Moed om veel te ontwikkelen, en af te
4

TOM: ons hoogbegaafdenproject Traject Op Maat
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wegen hoe we daarin onze doelstellingen het beste kunnen behalen. Moed om te veranderen,
afscheid te nemen van initiatieven of om activiteiten samen te laten vallen. Moed om zowel
zorgzaam te blijven, als leerlingen de zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid te geven die
past bij de levensfase, waarbij we hen wel voldoende willen beschermen tegen externe factoren,
maar soms ook tegen henzelf. Moed om de zorgtaken te begrenzen. Moed om te personaliseren,
waarbij leerlingen meer op eigen niveau kunnen werken zonder dat dit de weg van de minste
weerstand wordt. Moed om leerlingen uit te dagen om de eigen talenten te ontwikkelen, om
doorzettingsvermogen aan te wakkeren, waarbij aandacht voor de belangen, motieven van de
anderen in de klas, de school en de wereld om hen heen de juiste aandacht krijgt. En ook moed
om dingen te doen die niet per se leuk zijn.
Kortom, moed om voor elke Theresiaan te zoeken en/of te streven naar een gezonde balans
tussen inspanning en ontspanning, waardoor de kwaliteit van de prestaties en het welbevinden
geborgd zijn.

In de snellere wereld moet de school een veilige haven zijn,
een respectvolle omgeving (en een vangnet) waarin wel tijd
wordt genomen voor verbreding, verdieping en sociale vorming.
Een leer- en leefgemeenschap, of misschien wel meer:
een leef- en leergemeenschap

Dit schoolplan is tot stand gekomen na SWOT-sessies met de docenten van de verschillende
afdelingen, OOP, ouders en leerlingen. Op een studiedag in maart is met een grote groep
medewerkers voortgeborduurd op de verschillende SWOT’s. Verder is bij het opstellen rekening
gehouden met de uitkomsten van het meest recente medewerkers-tevredenheidsonderzoek, het
aangepaste waarderingskader van de Onderwijsinspectie, en de richtingen (voor zover bekend)
van Onderwijs2032 en Koers2023 van OMO. In Koers2016 stond de docent centraal, uit de
conceptversies van Koers2023 leggen we de focus meer op de leerlingen. Ons schoolplan sluit
hier naadloos op aan en samen met alle professionals wordt de ontwikkeling van de leerling
centraal gesteld.

Tilburg, juni 2016
Tomas Oudejans,
rector
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2. Verantwoording 2012-2016
2.1. Evaluatie Schoolplan 2012-2016
Het schoolplan 2012-2016 is voor het leeuwendeel gerealiseerd. In onderstaand overzicht staat een
korte beschrijving van het verloop van de plannen. In 2.2 staan enkele projecten die ook de
afgelopen vier jaar hebben plaatsgevonden maar niet in het Schoolplan stonden.
A. Goede prestaties kernvakken & Breed gevormd
1. Bèta-modules
Het doel was meer vakoverstijgende modules op het snijvlak van techniek,
samenleving en cultuur. Dit heeft o.a. gestalte gekregen in de module Direct
Prototyping.
2. Rekenen en
Het rekenonderwijs staat op de rails maar de volatiele regelgeving heeft een goed
Taalbeleid
beleid gefrustreerd. Voor Nederlands is er diagnosticerend en adaptief
leermateriaal ingevoerd (Muiswerk).
3. Fablab
De beoogde samenwerking met Avans heeft helaas niet gebracht wat we gehoopt
hadden. Het technieklokaal fungeert wel als pre-fablab waar alle vakken gebruik
van kunnen maken, bijv. voor experimenten met een 3D-printer.
4. PGO
Er zijn pilots met het hbo waarin leerlingen projectmatig leren werken (m.n. op
havo), dit verdient nog verdere aandacht
5. OSB-plannen
OSB heeft een prominentere plaats in het programma gekregen, m.n. in de
bovenbouw havo en vwo tijdens projectdagen.
6. Cultuurprofielschool: De samenwerkingsverbanden met instellingen als Fontys, Fundament en de Pont
talent ontwikkelen
zijn geïntensiveerd. Voor de samenwerking met het conservatorium is een
i.s.m. culturele samenconvenant in de maak
werkingspartners
7. Internationalisering
De deelname aan Europese programma’s is vergroot, met name door
uitwisselingsprogramma’s (Polen, Portugal en Turkije). De talenreizen zijn sterk in
opkomst, zo hebben in de schoolplanperiode twee reizen naar China
plaatsgevonden.
8. Cultuurprofielschool: Na een impactstudie is mogelijk gemaakt dat de kunstvakken ook gekozen kunnen
Muziek en Beeldend in
worden door leerlingen met een bèta-profiel.
bèta-profielen
B. Systematisch, Opbrengstgericht
1. Onderwijsinformatie Cum laude is vervangen door MMP en de resultaten uit MMP worden in
(Cum laude)
toenemende mate gebruikt om rendementen te monitoren. Dit gebeurt op
jaarlaag, sectie en individueel niveau.
2. Kwaliteitsgroep
In de kwaliteitsgroep (rector + vier docenten) werden onderzoeksvragen
geformuleerd en onderzoeken besproken. Daarnaast komen er steeds vaker
onderzoeksvragen vanuit de teams. Zo is een vraag van het havo-team over de
aansluiting van het vmbo op onze havo verder onderzocht. De onderzoeker geeft
in zijn rapportages naast de cijfermatige bevindingen ook een eigen analyse. De
resultaten worden daarna besproken in de kwaliteitsgroep. Dit leidt vaak tot
verduidelijkings- en/of verdiepingsvragen. De kwaliteitsgroep adviseert de
schoolleiding over het vervolg. Dat kan gaan over beleidsmatige aspecten, maar
zeker ook over de wijze van communiceren: wie moet geïnformeerd worden en
hoe kan dat het beste gebeuren?
3. Kwaliteitsagenda
De kwaliteitsagenda is opgesteld en wordt jaarlijks herijkt
4. Trias (collegiale
Samen met drie andere OMO-scholen worden kwaliteitsacties uitgezet waaronder
7

visitatie)
5. Gesprekscyclus
secties
6. Verantwoording naar
ouders

7. Toetsbeleid
8. Eigenaarschap

9. Onderbouw
rendement
10. Volgen resultaten
hoger onderwijs

collegiale visitaties en netwerkbijeenkomsten
De gesprekscyclus met de secties wordt jaarlijks uitgevoerd met een vaste agenda
en de sectiejaarplannen als leidraad.
Wij communiceren veelvuldig met ouders en nemen signalen vanuit de ouders
zeer serieus. Er zijn jaarlijks zeven bijeenkomsten met de ouderraad waarbij altijd
twee leden van de schoolleiding aanwezig zijn. Voor de verschillende jaarlagen
waren er klankbordgroepen, dit is omgezet in themabijeenkomsten. Een lid van de
schoolleiding is voorzitter van de OMO-AOS-werkgroep “ouderbetrokkenheid“.
We hebben een intensief tweejarig scholingstraject uitgevoerd op het terrein van
differentiatie en toetsing.
Taken en verantwoordelijkheden worden zo laag mogelijk in de organisatie gelegd.
Dat kan zijn in de teams en secties maar ook bij de individuele medewerker die zelf
onderzoek doet naar zijn eigen handelen en daarop reflecteert. Besluitvormingsprocessen worden helder vastgelegd.
Het onderbouwrendement is behoorlijk aan het verbeteren maar helaas nog nipt
onvoldoende. Alle secties zijn met verbeteracties bezig en er wordt continu
gemonitord.
Met behulp van het Managementvenster in Vensters voor Verantwoording worden
de resultaten in het hoger onderwijs gevolgd en jaarlijks besproken met o.a. de
kwaliteitsgroep en de decanen

C. Verschillen constateren, Differentiëren
1. Begeleidingssysteem Cognitieve begeleiding:
- Inzet van Taalbadlessen voor de taalzwakke leerlingen van klas 1
- Pilot voor het vak wiskunde: werken met Inloopuren.
- Pilot voor het vak Engels: waarbij onderzocht is wat de effecten zijn van het
aanbieden van herkansingen binnen de begeleidingsuren.
- Ondersteuning van de rekenvaardigheden: rekenlessen op de domeinen Getallen,
Verhoudingen en Meten/Meetkunde in de jaarlagen B1, B3 , H4 en V5.
- Muiswerk voor B1: het geven van extra ondersteuning voor de onderdelen: lezen,
luisteren, taalverzorging, spelling, werkwoordspelling en grammatica.
- Mentorondersteuning in B1
- Individuele coaching voor B1 en B2.
- Lentorenproject: leerlingen uit de bovenbouw geven ondersteuning aan
leerlingen uit de onderbouw.
- Begeleidingslessen voor de vakken Ne, En, Du, Fa, Wi, Na, Sk en de zaakvakken.
- Samenwerking met externe partijen, waarmee eindexamentrainingen zijn
georganiseerd binnen de school.
Sociaal emotionele begeleiding:
- Sova-training op klasniveau in B1, ingeroosterd in de lesweek.
- Faalangstreductietraining (ook voor eindexamenkandidaten).
- Rots- en watertraining georganiseerd binnen de school met externe partners.
2. Uitdagingen
De school kent een steeds ruimer aanbod aan keuzevakken in de onderbouw,
modules in de bovenbouw en culturele activiteiten voor alle jaren. Leerlingen
worden gestimuleerd om meer dan het verplichte te doen. Daarnaast is er een
extra aanbod voor de TOM-Leerlingen
3. TOM
Het Traject op Maat-programma is gevisiteerd door de BPS en met lof geslaagd. Er
wordt gewerkt met jaarplannen die ook jaarlijks in de MR besproken worden. De
TOM-commissie heeft een intensieve scholing bij Novilo doorlopen. Er is een
projectlokaal gerealiseerd waar de leerlingen alleen of in groepjes aan een grote
variatie van projecten kunnen werken.
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4. Differentiëren in de
klas
5. Diversiteitsbeleid

6. ICT-inzet

7. Zorgplan en -profiel

8. Masterplan
Onderbouw

9. Studiehouding en
motivatie

We hebben een intensief tweejarig scholingstraject uitgevoerd op het terrein van
differentiatie en toetsing
Er is een denktank “diversiteit” in het leven geroepen die de schoolleiding en de
medewerkers informeert en adviseert in zake diversiteitsproblematiek op school.
De werkgroep richt zich met name op het actief betrekken van kinderen van
diverse etnisch-culturele en/of religieuze achtergronden bij de schoolactiviteiten
ter versterking van de sociale cohesie binnen de school en in bredere zin op
burgerschapsvorming.
Een groot deel van het personeel heeft een intensieve cursus “Islam en deradicalisering” gevolgd.
- Inzet van digiborden in alle lokalen en scholing op het gebied van software, o.a.
“Active inspire”.
- Pilots met o.a. iPads en andere elektronische devices uitgezet bij de secties
biologie, techniek, muziek en lichamelijke opvoeding.
- Studiedag georganiseerd over “Effectief omgaan met ICT”
- Verdere invoering van Magister, Elo en studiewijzers.
- Verschillende scholingsmomenten m.b.t. ICT-vaardigheden georganiseerd.
Het Zorgplan wordt jaarlijks geactualiseerd en aan de MR voorgelegd, voor meest
recente versie zie de “Downloads” op de site van het Theresialyceum.
Voor het samenwerkingsverband is een onderwijsprofiel opgesteld. Er is een
pestprotocol dat samen met de vertrouwenspersonen en de pestcoördinator
bewaakt wordt.
De driejarige brugperiode is op een belangrijk punt aangepast: de mogelijkheid
voor een havokeuze staat nu open bij de overgang naar de derde klas. De
havoleerlingen blijven wel in de heterogene brugklas maar krijgen aparte lesstof
(differentiatie), toetsing en cijfers. Ongeveer 10% van de leerlingen heeft
afgelopen jaar van de mogelijkheid gebruikgemaakt, veelal uit eigen beweging of
door een geclausuleerde bevordering naar de havostroom in klas 3.
In twee projecten is gewerkt aan de studiehouding: voor brugklas 1 onder de titel
“Samen 1” en in de bovenbouw is het Havo uniek-project uitgerold met als doel
het stimuleren van de studiehouding en de motivatie van onze havoleerlingen. Zo
kunnen havoleerlingen, sinds twee jaar, gebruik maken van een aantal
vakspecifieke begeleidingen in het vierde leerjaar. Uit de evaluaties is gebleken dat
door het aanleren van studievaardigheden leerlingen meer grip krijgen op vakken
waar ze moeite mee hebben. Zie D5 voor opbrengsten studiehouding en motivatie
binnen Havo uniek.
“Samen 1” heeft als doel om jongeren te ‘zien’ en in hun kracht te zetten: het kind
staat centraal. De missie is om de leerlingen van klas 1 zo volledig mogelijk in beeld
te brengen om ze beter te kunnen (laten) begeleiden en te ondersteunen en
daardoor uit te kunnen groeien tot succesvolle Theresianen. De drie
basisbehoeften ‘competent, autonoom en verbinding’ zijn van toegevoegde
waarde voor het welbevinden en de motivatie van de jongeren.
De visie van “Samen 1”
• Leerlingen verkrijgen zelfkennis aan de hand van reflectie en ontwikkelen
zelfsturend vermogen.
• Leerlingen kunnen hun grenzen en behoeften aangeven.
• Differentiatie in het onderwijs- en begeleidingsaanbod.
• Het laten groeien van hulpbronnen en het af laten nemen van
belemmerende factoren.
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•
•

Het rendement in de eerste klas verhogen, zodat de leerlingen in de
tweede klas een succesvolle start kunnen maken.
In de toekomst willen we een doorlopende lijn ontwikkelen voor de
onderbouw.

De mentor is de spin in het web en kent de leerlingen en de klas het beste. “Samen
1” heeft daarom besloten om de mentorlessen te optimaliseren. De mentor krijgt
zoveel mogelijk handvatten, deze zijn onderverdeeld in drie pijlers:
‘Weg’wijs: Meta-cognitieve zaken, Organisatorische zaken,
‘Eigen’wijs: Zelfkennis, Persoonlijke hulpvragen, Ontplooiing
‘Samen’wijs: Klassencohesie/leefklimaat in de klas, Samenwerken, Driehoek
school-ouders-leerling
De complete plannen van Havo uniek en van “Samen1” zijn bij de betrokken
afdelingsleiders op te vragen.
D. Ambitieuze leercultuur, Begaafdheid-programma
1. Versterkte talen
De sectie Spaans heeft een ambitieus leerplan geschreven waarin duidelijk het
(onderzoek Spaans)
einddoel (ERK A2) beschreven is.
2. Talentkaart
Leerlingen met talenten op het gebied van Sport-Muziek-Cultuur kunnen
faciliteiten krijgen om dit talent verder te ontwikkelen. Als leidraad nemen we
hierbij dat het talent erkend wordt door een nationale bond of instantie. Betere
verankering van de gemaakt afspraken in Magister.
3. Examenresultaten
De examenresultaten zijn de afgelopen vier jaar gemiddeld ruim boven het
landelijk gemiddelde geweest, met een minimaal verschil SE-CE.
4. WON
In klas 1 is in schooljaar 2014-2015 het vak Eureka ingevoerd. Het is een
(academisering)
interdisciplinair vak met wetenschapsfilosofie, logica en onderzoeksvaardigheden.
In schooljaar 2016-2017 gaat dit vak ook in de voor-examenklas gegeven worden
als voorbereiding op het profielwerkstuk.
5. Havo uniek
In de periode van schooljaar 2013- 2014 tot en met 2015-2016 is er binnen het
Havo uniek-project door diverse werkgroepen gewerkt aan het zoeken naar een
specifieke havodidactiek, het ontwikkelen van vakspecifieke
studievaardighedenbegeleiding en een afgestemd aanbod aan
buitenlesactiviteiten.
Een specifieke havodidactiek is moeilijk te vinden. De oorzaak ligt in het feit dat er
een breed spectrum aan leerlingen met verschillende ondersteuningsvragen te
vinden is op onze havo-afdeling. Denk hierbij aan de leerling die vanuit vmbo-t
instroomt tot en met de doubleur die afstroomt vanuit 4 vwo.
Vakspecifieke studievaardighedenbegeleiding is inmiddels goed ingevoerd. Uit
evaluaties blijkt dat leerlingen hier veel aan hebben.
Het aanbod van buitenlesactiviteiten is uitgebreid met een SAM-dag voor havo 4.
De invulling van reguliere projectdagen is doorontwikkeld. Voor havo 4 zijn dit
vooral activiteiten die te maken hebben met OSB (Wie ben ik, wat wil ik, wat kan
ik, Stagedag en FC de Krachtpatsers). Voor havo 5 is er een projectdag ontwikkeld
voor het vak maatschappijleer (De Rechtstaat) en een dag die in het teken staat
van solliciteren en een cv schrijven.

10

6. Theresia-CV

7. Hoogbegaafdheid

Er is een Theresia-cv ontwikkeld: het Theresia Testimonium. Wij beogen twee
zaken met ons Testimonium: stimuleren dat er meer dan het verplichte gedaan
wordt én leerlingen goed beslagen ten ijs laten komen bij de intake- en
selectiegesprekken in het Hoger Onderwijs. Onze uitwerking bleek goed aan te
sluiten bij de latere plannen van de VO-Raad voor het Plusdocument en dhr.
T.Oudejans is voor de VO-Raad ambassadeur van het Plusdocument geworden.
Bijzonder aan ons Testimonium is dat we er een omgeving in Magister voor
hebben ingericht, hierdoor is de administratieve last tot een minimum beperkt. Er
is veel belangstelling van andere scholen voor onze opzet en daarom is alle
informatie over het Testimonium en over de Magisterinrichting te downloaden op
de schoolsite. Zie voorbeeld Bijlage 1.
Zie C3

E. Lerende cultuur personeel, HRM-beleid
1. Rolmodel
Voor de ontwikkeling van de leerling in brede zin wordt moreel leiderschap van de
docent verwacht. Uit het leerlingtevredenheidsonderzoek en uit de LED’s
(Leerlingen Evalueren Docenten) blijkt dat de leerlingen tevreden zijn over onze
docenten. De docenten zien de leerling als individu, kennen en erkennen de
leerling.
2. ICT-kennis (incl. eUit de prioritering door het personeel kwam de wens om hier snel aandacht aan te
didactiek)
besteden en dit heeft geleid tot een aantal studiemiddagen met externe
cursusleiders.
3. Onderzoek in de
In Bijlage 4 staat in de Onderzoeksagenda een uitgebreide omschrijving van alle
school
verschillende soorten onderzoek die in de school een vaste plaats hebben
gekregen.
4. Aost
De school is een actieve participant in de AOS Midden Brabant.
5. Palladio
De delegatie naar Palladio is uitgebreid met twee deelnemers uit de schoolleiding.
6. Mentordocent
Het is de afgelopen periode een paar keer gelukt om een senior-docent vrij te
maken om nieuwe, jonge docenten in te werken. Door financiële beperkingen is
het nog niet een structurele aanpak kunnen worden.
7. Deuren open
In enkele secties wordt gewerkt met open deuren en er zijn drie videogroepen
gestart met een gemêleerde groep van docenten (met meer en minder ervaring),
waarin op basis van opnames lessituaties zijn besproken.
8. Lerarenregister
Het lerarenregister leeft nog niet onder onze docenten. Er wordt zeker voldoende
geschoold maar door het ontbreken van een duidelijke status spreekt het register
nog niet tot de verbeelding.
9. Gesprekscyclus
De deelname aan de gesprekcyclus is aanzienlijk verbeterd. In het kader van de
functiemix zijn veel intensieve gesprekken gevoerd op basis van een POP en
reflectiedocumenten, deze gesprekken werden alleen niet altijd herkend als
onderdeel van de gesprekscyclus. Om de gesprekscyclus nog verder door te voeren
is in het najaar van 2015 door de MR een nieuw beleid aangenomen waarbij het
jaarlijkse taakgesprek onderdeel gaat uitmaken van de cyclus.
10.Professioneel
De dialoog over de zeggenschap van docenten over onderwijsinhoud en
statuut
onderwijspraktijk binnen de school is in de afgelopen beleidsperiode gevoerd.
Gebleken is dat de participatie en het eigenaarschap van de docenten in het
professionaliseringsproces cruciaal zijn om het eigenaarschap op de werkvloer nog
verder te ontwikkelen. Dit leidt tot de start van een commissie onderwijsinnovatie
in de komende beleidsperiode.
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Overige aspecten schoolplan
F. Facilitair
1. Huiswerkbeleid /OLC Door alle digitale verleidingen (internet, social media, games etc.) wordt het voor
leerlingen steeds moeilijker geconcentreerd te werken. Daarom zijn we drie jaar
geleden SST gestart: Samen Studeren op het Theresia. Leerlingen kunnen na 15.00
uur in het Open Leercentrum onder surveillance studeren. Dit succesvolle initiatief
kent inmiddels twee spin-offs. Ten eerste is het in de meivakantie voor
examenleerlingen ook mogelijk om prikkelarm op school te komen studeren, dit
kan gecombineerd worden met een examentraining. Ten tweede wordt SST
uitgebreid met de mogelijkheid om bijles aan te vragen van een leerling uit de
bovenbouw. Dit tutoringsysteem is nu in de pilotfase en moet verder ontwikkeld
worden.
2. ICT-infrastructuur
Het ICT-beleid “Uitbesteden, tenzij” is ver doorgevoerd. Door de invoering van
(Cloud)
Office365 zijn o.a. de e-mail en de bestandsopslag volledig in de Cloud geplaatst.
3. ICT-infrastructuur
Er zijn pilots met Wifi in de klas uitgevoerd, de definitieve oplossing komt in
(intern)
september 2017 met de oplevering van de vernieuwbouw.
4. Huisvesting en
In juli 2015 is een omvangrijk bouwproject gestart, waardoor een groot deel van
5. Onderhoud en
de school opgeknapt wordt. Zo worden 40 lokalen vergroot komt er
aanpassing gebouw
klimaatbeheersing in alle lokalen en wordt er een extra kantine ingericht voor de
leerlingen. De oplevering vindt plaats in september 2016.
6. Organisatie van
Dit heeft de voortdurende aandacht en de basisprocessen zijn steeds betere
processen
beschreven en worden regelmatig bijgesteld (pdca-kwaliteitscyclus).
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2.2. Overige ontwikkelingen
o Tevredenheid is hoog
De tevredenheidspeilingen onder leerlingen en ouders zijn stabiel hoog. De tevredenheid
onder het personeel was zelfs ongekend hoog (algemene tevredenheid 8,9). Toch blijft er
werk aan de winkel met name op het terrein van de gesprekscyclus en de werkdruk. Deze
aspecten zullen extra aandacht krijgen in het onderhavige schoolplan.
o Theresia Ondersteunings Fonds
Als school worden we steeds vaker geconfronteerd met de gevolgen van de economische
crisis: ouders die vragen om gespreide betaling van de ouderbijdrage, ouders die aangeven
helemaal niets te kunnen betalen (vaak door scheiding), leerlingen die wegens beperkte
middelen aangeven niet mee te kunnen gaan met een buitenlandse reis, leerlingen die
wegens de kosten afzien van het examen Cambridge English etc. Op initiatief van een paar
docenten is het Theresia Ondersteunings Fonds (TOF) opgericht. Uit dit fonds wordt
financiële ondersteuning op maat geleverd, Stichting Leergeld Tilburg voert voor de school
de inkomenstoets uit en neemt voor sommige activiteiten ook een deel van de bijdrage voor
haar rekening. Dankzij het TOF geldt nu het motto: Iedereen telt mee, iedereen doet mee en
iedereen kan mee.
o De gezonde school
De school is de afgelopen vier jaar gezonder geworden.
- Er is een contract met een nieuwe cateraar gesloten waarbij veel meer dan voorheen
de gezonde school ook de ambitie van de cateraar is. De leerlingenraad heeft
geparticipeerd in de keuze van de nieuwe cateraar.
- Energydrinks zijn niet meer toegelaten op school. Na een uitgebreide
voorlichtingscampagne door de secties biologie en lichamelijke opvoeding is dit
verbod soepel geaccepteerd door de leerlingen.
- Het alcoholbeleid voor leerlingen is aangescherpt, zo geldt niet alleen de wettelijk
grens van 18 jaar maar is ook vastgelegd dat bij buitenlandse reizen (ongeacht de
leeftijdsgrens in het bewuste land) geen alcohol wordt gebruikt door leerlingen.
- Het schoolgebouw en het terrein zijn rookvrij, deze maatregel geldt voor leerlingen
én personeel.
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3. Plannen 2016-2020
In dit hoofdstuk zal per thema op hoofdlijnen kort de ontwikkeling van de afgelopen
schoolplanperiode beschreven worden, gevolgd door plannen en wensen die uit de SWOT’s naar
voren zijn gekomen.

In de plannen is een aantal rode draden te herkennen:
o

De behoefte aan balans
De balans tussen basiskennis, algemeen vormende kennis en vakkennis enerzijds, en aan de
andere kant vaardigheden, persoonsvorming en burgerschapsvorming. Voor docenten gaat het
om de balans tussen regelmaat en rust enerzijds en anderzijds actualisering, onderzoek en
verbetering. Het vergt van docenten tijd, aandacht en flexibiliteit om breder dan alleen gericht
op het eigen vak te kijken en te denken. Voor leerlingen gaat het om het zoeken van de balans in
de manier waarop zij een stevige basis kunnen leggen, aangevuld met een samenhangend pakket
aan profilerende vakken en vaardigheden. Dat vergt van hen doorzettingsvermogen, een open
houding, nieuwsgierigheid en het vinden van een goed evenwicht tussen het eigen belang en het
samen leren en samen leven met anderen. Het is een precaire balans tussen enerzijds stimuleren
van alle keuzevakken, modules en andere extra curriculaire activiteiten en anderzijds het
welbevinden.

o

Samenwerking
Als we constateren dat de wereld van buiten de school een belangrijke rol speelt in het onderwijs
en dat we in een complexe wereld leven waarin interdisciplinaire kennis een steeds belangrijkere
rol speelt, dan kunnen we niet om het leggen van verbanden tussen vakken, thema's, doelen van
onderwijs (kennis, vaardigheden en attitudes) heen. Wat het betekent om te leven en te
functioneren in de wereld, houdt ook in dat je niet binnen de muren van de school alleen kunt
leren en dat samenwerking met de externe wereld onontbeerlijk is, of dat nu een
maatschappelijke organisatie is, het bedrijfsleven of het hoger onderwijs, of culturele
organisaties en/of andere scholen uit het primair en voortgezet onderwijs. Er is echter ook veel
kennis binnen de eigen school en de interne samenwerking binnen en tussen secties en teams is
onontbeerlijk voor een lerende organisatie.

o

Eigenaarschap
Eigenaarschap is de mate waarin iemand zeggenschap heeft over eigen doelen en wensen en
daarin ten dele ook eigen keuzes in kan maken en verantwoordelijkheid kan nemen. Het
eigenaarschap komt naar voren in autonomie en in personaliseren. Autonomie sluit erg goed aan
bij het OMO-adagium: “decentraal, tenzij”. Eigenaarschap betekent niet alleen meer individuele
keuzes mogelijk maken, maar ook verantwoordelijkheid nemen en dragen voor een breder
belang dan de eigen interesses, de eigen belangen, de eigen cijfers, het eigen vak en/of de eigen
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school. Wij vertalen dat in toenemende autonomie voor de afdeling, de sectie en de individuele
medewerker en zoeken naar goede verbindingen in die autonomie, zodat samenhang -het samen
leren- gewaarborgd blijft. Een parallelle ontwikkeling is de autonomie van de leerling, die als
regisseur van zijn eigen leerproces meer vrijheid krijgt maar daaraan gekoppeld ook meer
verantwoordelijkheid.
Na iedere korte tekst met beschrijvingen is een aantal doelen geformuleerd. Deze ambities zijn niet op
detail uitgewerkt en de meeste doelen zijn ook nog niet smart geformuleerd. Dit is bewust gedaan
omdat we twee belangrijke ontwikkelingen de ruimte willen geven om het schoolplan om te buigen
naar een actieplan met aandacht voor de onderliggende dillema’s, de complexiteit en met de
uitdaging om creatieve oplossingen te vinden.
Allereerst zal in januari 2017 de samenstelling van de directie ingrijpend wijzigen. De huidige
conrector neemt dan afscheid en in zijn plaats zullen twee conrectoren komen (met een reductie van
het aantal afdelingsleidersuren). Bij de uitvoering van het schoolplan zullen de twee nieuwe
conrectoren vanzelfsprekend een belangrijke rol krijgen en om hen de ruimte te geven voor een eigen
invulling zijn de plannen slechts in hoofdlijnen geformuleerd. Ten tweede is een veel gehoord geluid,
en een concrete constatering uit de SWOT’s, de roep om een onderwijscommissie. Om voor iedereen
duidelijk te maken wat de opdracht van een dergelijke commissie is, spreken we in deze notitie van
een onderwijsinnovatiecommissie. In schooljaar 2016-2017 zal een pilot gestart worden met een
onderwijsinnovatiecommissie. Samen met de nieuwe conrector onderwijs zal die commissie invulling
geven aan de ontwikkeling van de onderwijsvernieuwing en daarmee de feitelijke implementatie van
dit schoolplan gaan realiseren.
Bij de indeling van de plannen in het Waarderingskader van de Onderwijsinspectie leidraad geweest.
Bij het omzetten van de plannen naar activiteiten zal ook rekening worden gehouden met het
vernieuwde Toezichtskader. De gezonde balans met aandacht voor bildung en welbevinden zal niet
ten koste gaan van onze ambitie om een (officieel erkende) goede school te zijn.
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3.1. Onderwijsresultaten
3.1.1. Indicatoren
Er gelden sinds kort de volgende vier basisindicatoren:
1. Positie leerjaar 3 ten opzichte van basisschooladvies
2. Het onderbouwrendement (percentage onvertraagde studievoortgang in klas 1 en 2)
3. Het bovenbouwrendement (percentage onvertraagde studievoortgang vanaf leerjaar 3)
4. De CE-resultaten (gemiddelde cijfer centraal examen van alle vakken)
Ad 1. Deze indicator is nieuw als autonome indicator en pakt zeer ongunstig uit voor het
Theresialyceum. De enkelvoudige PO-adviezen in onze regio, gecombineerd met onze driejarige
brugperiode, maken het technisch onmogelijk om op dit onderdeel voldoende uit te komen. Intensief
overleg met de inspectie zal noodzakelijk zijn.
Ad 2. Ons onderbouwrendement was tot een jaar of vier geleden “verstopt” door de driejarige
brugperiode. Na afspraken met de onderwijsinspectie mochten we de cijfers op een andere manier
aanleveren en daardoor is het beeld minder ongunstig geworden. Deze alternatieve
maatwerkmethode vervalt omdat de gegevens voortaan uit landelijke bronnen komen. Aan de
andere kant geldt vanaf volgend schooljaar een nieuw regiem, dat mogelijk iets gunstiger voor ons
uitpakt omdat bijvoorbeeld afstromen van klas 1 naar 2 vmbo straks als bevorderen geldt. Zeker met
alle verbeteracties die de secties ingezet hebben, moet het onderbouwrendement voldoende
worden
Goed onderbouwrendement mag niet ten koste gaan van de algemene kwaliteit van het onderwijs
en van het bovenbouwrendement. Er moet een balans zijn tussen aan de ene kant het geven van
reële kansen en door een uitgestelde studiekeuze laatbloeiers faciliteren en aan de andere kant de
reductie van het aantal doubleurs. Uiteraard streven wij voortdurend naar zo min mogelijk doubleurs
maar we vinden wel dat doubleren niet alleen maar negatief is en het voor sommige leerlingen zelfs
zeker nuttig kan zijn. Om onnodig doubleren te reduceren zal onderzocht worden of een lente-school
kansen biedt. Met het oog daarop kunnen mogelijke aanpassingen in onze begeleidingsstructuur in
schooljaar 2017-2018 worden geïmplementeerd.
Een belangrijke vraag is de rol van het eerste brugjaar: dat jaar moet motiverend zijn maar heeft ook
een determinerende werking. Overgaan naar klas 2 zou de garantie moeten geven dat de leerling bij
ons de schoolloopbaan in principe succesvol kan doorlopen (afgezien van zorgvragen met een
oorzaak buiten de school om).
Ad 3. en 4: de examenresultaten zijn al jaren goed en over het algemeen zelfs bovengemiddeld,
waarbij het verschil SE-CE altijd minimaal is. Deze lijn zal bewaakt worden.

Doelen
1. Voldoende onderbouwrendement zonder dat dit ten koste gaat van het
bovenbouwrendement.
2. In beeld brengen hoe voorspellend de resultaten in klas 1 zijn, welke vakken dominant zijn in
dat proces en of de overgangsnormen optimaal zijn.
3. Bovengemiddelde examenresultaten met inachtneming van het toegestane verschil SE-CE.
4. Aan het einde van klas 1 moeten ouders en leerlingen een betrouwbare inschatting krijgen
van de kansen tot studiesucces op onze school.
5. Onderzoek kansen lenteschool afronden 2016/2017.
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3.2.

Onderwijsproces

3.2.1. Personalisering
Bij personaliseren wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden, talenten en interesses van de
leerling. Personalisering bevordert een grotere motivatie, een meer studiegerichte houding, doet
meer recht aan talenten, kennis en vaardigheden van individuele leerlingen. Personaliseren sluit aan
bij de aanpak die al veel basisscholen hanteren, maar bovendien weten we dat leerlingen die
gemotiveerd zijn ook beter presteren. Tegelijkertijd biedt meer personaliseren ruimte voor leerlingen
om op meer verschillende terreinen juist ook meer van elkaar te kunnen leren.
Op zich heeft het Theresialyceum al veel lesactiviteiten met kenmerken van personaliseren.
Zo kennen we:
- Versterken: begeleidingslessen;
- Versterken: adaptieve programma’s zoals rekenen en muiswerk;
- Verbreden of verdiepen: keuzevakken en modules;
- Verbreden en verdiepen: Traject op Maat (TOM) voor hoogbegaafden;
- Verdiepen: talentenkaart voor sportieve of culturele meerbegaafden;
- Versnellen: pilots met versnellen bij wiskunde;
- Verbreden: veel leerlingen (25% op vwo) doen een extra examenvak (met of zonder
sprokkelen);
- Versterken: verschillende aanpak en eisen in klas 3 voor leerlingen die het vak laten vallen.

Ook wordt er in toenemende mate gedifferentieerd, zowel organisatorisch als in de lessituatie.
Differentiëren houdt in dat het onderwijs afgestemd wordt op verschillen tussen leerlingen in
leertempo, leerniveau, interesse of talent maar daarbij blijft de focus wel steeds gericht op het
behalen van de kerndoelen en eindtermen van elk vak. Personaliseren betekent dat leerlingen meer
individuele leerwegen kunnen bepalen op basis van eigen mogelijkheden, talenten en interesses.
Bijvoorbeeld door vanuit nieuwsgierigheid eigen onderzoeksvragen te bedenken en uit te voeren.
Differentiëren en versterken, versnellen, verbreden of verdiepen geldt voor alle leerlingen: zo
vertrekt het Havo uniek-programma vanuit de specifieke interesses en talenten van havoleerlingen.
Iedere leerling heeft sterke kanten en zwakkere kanten, door bij het personaliseren van onderwijs
vanuit de sterke kanten van een leerling te vertrekken, kan de motivatie voor het leren op school
bevorderd worden. Met een rijk aanbod van keuzevakken, modules, versnellingsmogelijkheden en
programma’s voor hoogbegaafden, ontstaat wellicht ten onrechte het beeld dat differentiëren en
personaliseren vooral op de betere leerling gericht zijn. Dat is zeker niet de bedoeling: ook de leerling
die de studie minder gemakkelijk aan kan, moet op het Theresialyceum aan zijn trekken komen.
Veel van ons huidige aanbod is gericht op extra activiteiten: het verrijken. Het is een interessante
uitdaging om naast het verrijken ook het versnellen, en daarmee het compacten, structureel te
ondersteunen. Door compacten kan een leerling in minder jaren een vak afsluiten, eerder examen
doen of versnellen binnen een leerjaar waarbij de overgebleven tijd besteed kan worden aan andere
zaken. Creatieve oplossingen én goed overleg met de roostermakers zijn bij dit nieuwe denken
onontbeerlijk. Het ligt voor de hand om aansluiting te zoeken bij de TOM-cultuur waarin een leerling
al vrijheid in gebondenheid kent.
Personaliseren en differentiëren kunnen goed ondersteund worden door ICT-inzet omdat het toeeigenen van leerstof hierdoor minder tijd- en plaatsafhankelijk wordt.
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Doelen
1. De Traject op Maat-aanpak wordt gemeengoed voor de betere of partieel begaafde leerling.
Door breed gebruik van het TASC-model vanaf de eerste klas (Eureka en mentoraat), kunnen
kinderen eigen interesses onderzoeken en leren projectmatig te werken.
2. Alle leerlingen (en medewerkers) stellen een eigen Persoonlijk OntwikkelingsPlan op en
maken daarmee bewuste keuzes. Dit sluit aan bij de activiteiten van de werkgroep “Samen 1”
en ontwikkelingen in 4 vwo en Havo uniek.
3. In de onderbouw heeft de helft van de leerlingen gepersonaliseerde leerarrangementen. Dit
sluit meer aan op aangeleerde vaardigheden in het basisonderwijs.
4. Er wordt een structuur ontwikkeld zodat het versnellen in de onderbouw mogelijk wordt. Het
gevolg is een eerder examenmoment voor een vak (zowel voor vwo als havo).
5. Voor een substantieel deel van de leerlingen geven de leerarrangementen ruimte tot
verkenningen buiten het reguliere schoolaanbod.
6. In 2016/2017 wordt onderzoek gestart naar de mogelijkheden van ICT-ondersteuning bij
personaliseren.
7. Begeleidings- en versterkingslessen zijn op maat.
8. De leerlingtevredenheid op de vraag “De docenten houden rekening met wat ik wel en niet
kan” is substantieel gestegen (peiling 2016 = 6,8).
9. Het CKV-onderwijs en het vak Eureka in de bovenbouw worden ontwikkeld in verschillende
varianten die recht doen aan de profielen van de leerlingen.

3.2.2. Begeleiding en zorg
A. BEGELEIDING
Gedurende de driejarige brugperiode geven wij leerlingen met allerlei talenten de mogelijkheid om
zolang mogelijk te exploreren wat ze kunnen en willen. Deze exploratie veronderstelt dat een divers
aanbod gedaan wordt van cognitieve en creatieve activiteiten én dat gedifferentieerd wordt. Dit
laatste gebeurt in lessen maar ook door een breed keuzepakket van vakken en activiteiten bovenop
of naast de reguliere vakken. Gedurende de brugperiode wordt de groep heterogener qua
keuzevakken, begeleiding of het voorsorteren op havo of vwo, maar de groep blijft wel sociaal intact.
De verlengde brugperiode moet leerlingen met goede leercapaciteiten voldoende extra uitdaging
-en waar nodig extra ondersteuning- bieden op zowel cognitief- als sociaal-emotioneel vlak. In de
nieuwe schoolplanperiode gaan we verder met het project “Samen 1”. In dit project heeft afgelopen
schooljaar een commissie onderzocht hoe we eerder in kaart kunnen brengen wat de belemmerende
factoren zijn waar leerlingen in de onderbouw op vast lopen. Vanuit dit onderzoek wordt een toolbox
ontwikkeld waaruit mentoren en vakdocenten instrumenten kunnen inzetten om de leerlingen
sneller en beter te ondersteunen. De resultaten van de NIO-test, taal - en rekentoetsen en de
eindtoets van groep 8 worden hier zeker in meegenomen. Aan het einde van klas 1 moet een
duidelijker beeld zijn gevormd over de mogelijkheden van een leerling na het eerste brugjaar. Samen
met ouders en leerling bepalen we vervolgens welke route het beste kan worden gekozen. Hierbij is
het voor ouders en leerlingen belangrijk dat er transparant wordt gecommuniceerd over de inzet van
deze instrumenten en dat waar nodig na het tweede rapport een ontwikkelingsperspectief wordt
opgesteld. Om de communicatie te optimaliseren, moeten we goed kijken naar de contactmomenten
en zo nodig deze momenten uitbreiden of anders inzetten.
De school ontvangt uit het basisonderwijs een redelijk homogene groep leerlingen: cognitief op hoog
niveau, gericht op doorstuderen op hbo of wo maar met een grote variatie aan talenten. Het systeem
van een verlengde, driejarige brugperiode maakt het mogelijk om zolang mogelijk te exploreren wat
het kind kan en wil, om pas op vijftienjarige leeftijd de echte keuze te maken voor vwo of havo en
voor het profiel. Voor de hoogbegaafden gelden extra aandachtspunten, zowel qua intellectuele
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uitdagingen als op het sociaal-emotionele vlak. Hiervoor is een Traject op Maat (TOM) ontwikkeld
(zie verder). In het algemeen komen echter al snel meer leerlingen in het vizier die extra's aankunnen,
veelal de toekomstige vwo’ers. Aan hen bieden we in de onderbouw extra vakken c.q. modules aan:
Latijn en Grieks waarmee we de optie bieden van een gymnasiumopleiding, Spaans, informatiekunde
en bètawetenschappen. De kunst is om een balans te vinden tussen het brede aanbod van
uitdagingen en onze core business: het onderwijs. Mogen kinderen vrij kiezen of willen we daar meer
een sturende rol in? Dat is lastig omdat ook leerlingen die wat moeilijker leren wel een sterke
motivatie uit keuzevakken of modules kunnen halen. Wanneer mogen leerlingen tussendoor
switchen of een keuzevak laten vallen?
Het begeleidingsaanbod bestaat uit vakbegeleiding, vaardighedenbegeleiding en waar nodig
begeleiding op maat. Zo wordt met het adaptieve programma Muiswerk voor Nederlands gewerkt en
is recent een pilot met een Nederlands taalbad voor kinderen van allochtone afkomst gestart (vooral
als Nederlands niet de thuistaal is). Deze pilots zullen in 2016-2017 en 2017-2018 worden
geëvalueerd.
Bij de begeleiding komt een aantal vragen naar boven:
- Hoe kunnen we voorkomen dat leerlingen vaardigheden die ze veelal al opgedaan hebben in
het basisonderwijs verliezen?
- Hoe kunnen we de motivatie waarmee ze binnenkomen in klas 1 vasthouden?
- Kunnen we naast de belemmerende factoren ook de stimulerende factoren benoemen en
daarmee de begeleiding optimaliseren?
- Kunnen we de effectiviteit van de vakbegeleidingslessen verhogen? Bijvoorbeeld door
gespecialiseerde docenten in te zetten, het geen sluitpost in de formatie te maken of door
cijfermatige herkansingen te bieden na een periode van begeleiding. Uit eerste onderzoeken
blijkt dat een interessante optie.
- Bij de vaardigheden trainingen moeten we ons afvragen waar de hiaten zitten in het lerenleren, in de taalgereedschapskist, in het plannen etc. Hoe kunnen we bij verschillende vakken
aspecten van het Nederlands zoals het samenvatten en de strategie bij tekstverklaren, op
een uniforme wijze aanleren? Alle vakken worden immers steeds taliger, vorig jaar begon het
eindexamen scheikunde maar liefst met 15 pagina tekst voordat de eerste opgave kwam. Een
schoolbreed taalbeleid moet er voor zorgen dat vakken elkaar gaan versterken, met als
grondgedachte dat Nederlands van iedereen -en dus van alle vakdocenten- is. En natuurlijk
moeten we ook nog differentiëren bij het aanbrengen van vaardigheden.
- Hoe kunnen we het potentieel van ouderejaars leerlingen benutten bij de begeleiding van
leerlingen? Zowel vakinhoudelijk (denk aan tutoring) als voor het welzijn.
Doelen
1. Voortzetting van de commissie “Samen 1” en een verdere doorvoering cq integratie vanuit
team 2.
2. Ontwikkelen van een toolbox met instrumenten voor de begeleiding van de leerlingen op
sociaal- emotioneel en cognitief gebied.
3. Beter en sneller in kaart brengen van de belemmerende factoren in het leerproces van een
leerling en aansluitend het opstellen van een OPP (OntwikkelingsPerspectiefPlan) waarin
samen met ouders en leerlingen de route wordt bepaald.
4. Inventariseren welke scholing mentoren in de onderbouw nodig hebben om de instrumenten
in kunnen zetten om de belemmerende factoren te signaleren en waar nodig leerlingen te
ondersteunen.
5. Herijking van de begeleidingslessen in de onderbouw.
6. Schoolbreed taalbeleid op de rails zetten.
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B. ZORG
Duidelijk is dat de sociaal-emotionele ontwikkeling niet voor ieder kind probleemloos of zonder
behoefte aan begeleiding verloopt. De primaire taak ligt bij de mentor. Deze begeleidt een groep
leerlingen bij het doorlopen van de schoolloopbaan en het deel uitmaken van de schoolgemeenschap.
Als de mentor een zorg- of begeleidingsbehoefte signaleert, bespreekt deze dit met de
ouders/verzorgers en onderzoekt samen met de jaarlaagcoördinator5 welke ondersteuning de
leerling nodig heeft. Als dit de expertise van de mentor en/of de jaarlaagcoördinator te boven gaat,
kan de leerling via de zorgcoördinator aangemeld worden bij het Intern Zorgteam. Dit bestaat uit
zorgcoördinator, counselors en maatschappelijk werkers. Vanuit het zorgteam kan een advies komen
voor een ondersteuningstraject binnen school of een hulpverleningstraject extern. De interne
ondersteuning vanuit het Intern Zorgteam wordt verricht door de drie counselors en de twee
zorgconsulenten6, daarnaast zijn er TOM-coaches voor de problematiek bij hoogbegaafden
(bijvoorbeeld onderpresteerders).
In de voorliggende periode is gebleken dat de leerlingen die op het Theresialyceum hun
schoolloopbaan beginnen, in het basisonderwijs weinig tot nooit hulp of ondersteuning op het
sociaal-emotionele of medische vlak (nodig) hebben gehad. De school valt voor Passend Onderwijs
onder het samenwerkingsverband PortVolio en wij zijn actief in het Scholenoverleg, taskforces en het
Zorgcoördinatorenoverleg van dit samenwerkingsverband. De invoering van Passend Onderwijs heeft
nauwelijks impact gehad op de aanmelding van leerlingen met een zorgvraag en op de door het
Theresialyceum verzorgde ondersteuning. Daartegenover blijkt een groeiend aantal leerlingen
gedurende de schoolperiode zoveel problematiek met zich mee te gaan dragen dat hun
schoolcarrière in gevaar komt. De hulpvragen van deze kinderen zijn vaak zo complex en
thuisgerelateerd dat ze de expertise van de school overstijgen. Helaas worden we veelvuldig
geconfronteerd met een falende jeugdzorg: de Transitie Jeugdzorg met een ketenaansprakelijke per
casus heeft niet gebracht wat we gehoopt hadden. Zoals gezegd zijn de contacten met GGD en
schoolmaatschappelijk werk op school goed, de problemen ontstaan na het doorverwijzen naar
externe expertise waarbij partijen langs elkaar werken, kinderen gemakkelijk loslaten of
doorverwijzingen niet opgepakt worden.
Bij de aanname van een leerling wordt er vanuit de dossieranalyse door de beoordelings- en
toelatingscommissie een inschatting gemaakt of er behoefte is aan extra ondersteuning door de
zorgconsulent. De beoordelingscommissie bestaat uit: een studiecoach, een ab-er, twee
zorgconsulenten en de afdelingsleider leerjaar 1. De conrector Onderwijs en de afdelingsleiders
onderbouw vormen de uiteindelijke toelatingscommissie. De complete toelatingsprocedure staat bij
de Downloads op de site van het Theresialyceum. De school heeft overigens het beleid om zoveel
mogelijk documenten online te plaatsen, dit geldt niet alleen voor het toelatingsbeleid maar
bijvoorbeeld ook voor bevorderings- en verwijderingsprocedures 7, dit geeft transparantie en de
informatie is altijd up tot date.
Soms kan gedurende de schoolperiode blijken dat er extra ondersteuning door de zorgconsulent van
belang is. Deze leerlingen worden in eerste instantie door de mentor aangemeld bij het Intern
Zorgteam en doorverwezen voor ondersteuning door de zorgconsulent. De zorgconsulenten

5

6

7

De jaarlaagcoördinator begeleidt de leerlingen uit zijn jaarlaag en houdt het verzuim bij.
De zorgconsulent begeleidt en ondersteunt leerlingen met een ontwikkelingsstoornis, een
gedragsstoornis of medische en/of lichamelijke problemen.

Het toelatingsbeleid in uitgebreid beschreven in 2 verschillende documenten: aansluiting na het
basisonderwijs en na het behalen van het vmbo-diploma. Deze documenten staan onder de Downloads,
dat geldt ook voor de Verwijderingsprocedure (onder Downloads in het Leerlingenstatuut). Het
bevorderingsbeleid is op www.theresialyceum.nl te vinden in de digitale Schoolgids.
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begeleiden en adviseren de leerlingen, docenten en mentoren. Zij stemmen af met de betrokken
hulpverlenende instanties en maken gebruik van de expertise van de ambulante hulpverlening
(Kracht van Speciaal). Zij beleggen afhankelijk van de zwaarte van de zorgvraag enkele malen per jaar
een Groot Overleg waarvoor alle betrokkenen uitgenodigd worden. Voor deze leerlingen stellen zij
ook OntwikkelingsPerspectiefPlannen (OPP’s) op. De begeleiding varieert van licht tot zeer intensief.
Een beperkt aantal leerlingen begint de schoolloopbaan met een dyslexieverklaring. Deze leerlingen
hebben direct recht op de faciliteiten die school kan bieden. Er is ook een groep leerlingen die
gaandeweg de schoolcarrière dyslectisch blijkt te zijn. Het vermoeden van dyslexie wordt door
ouders en/of vakdocenten gesignaleerd en gemeld bij de mentor. De mentor geeft dit door aan de
dyslexiecoördinator die enkele pretesten af laat nemen. Van de leerlingen waar uit de testen geen
dyslexie geconstateerd kan worden, worden de ouders door de mentor op de hoogte gebracht. De
overige leerlingen worden (met toestemming van de ouders) verder getest en er wordt
dossieronderzoek gedaan. Dit gebeurt door een geregistreerd psycholoog met wie wij nauw
samenwerken. Als hierna blijkt dat er een vermoeden van dyslexie bestaat, worden de ouders door
de dyslexiecoördinator op de hoogte gebracht. De leerling moet een remedial teachingtraject van
minimaal zes maanden doorlopen. Wanneer er na die zes maanden te weinig groei zichtbaar is, is de
hardnekkigheid van het probleem aangetoond en kan er een officieel dyslexieonderzoek afgenomen
worden. Dit officiële onderzoek wordt door dezelfde psycholoog afgenomen. Het inschakelen van
een RT-er en de kosten die de RT met zich meebrengt, zijn voor de ouders. Mocht de leerling
dyslectisch zijn, dan komt hij voor de op school aanwezige dyslexiefaciliteiten in aanmerking. Mocht
er sprake zijn van een taalachterstand, dan komt het kind niet voor dyslexiefaciliteiten in aanmerking,
maar wordt verwezen naar de begeleiding Nederlands. Ouders kunnen ervoor kiezen om verder
onderzoek door een extern bureau te laten doen.
Op school wordt met ClaroRead, een daisyspeler en Word2000 gewerkt. Er wordt op school niet
actief met Kurzweil gewerkt maar sommige ouders hebben dit programma wel via een regeling van
het samenwerkingsverband met een korting privé kunnen aanschaffen.
Ondersteuning en facilitering is maatwerk. Mocht een leerling dyslectisch zijn, dan bestudeert de
dyslexiecoördinator het rapport en bespreekt daarna met de zorgcoördinator, de leerling en zijn
ouders de wensen en mogelijkheden.
Uit de rapportages van Voortijdig SchoolVerlaten (VSV) blijkt dat wij gelukkig ver onder de norm
scoren. Er zijn de afgelopen jaren heel weinig vroegtijdige schoolverlaters geweest (in schooljaar
2014-2015 slechts 0,2% ), we participeren wel actief in her regionale overleg (LEA) en in een klein
project gericht op een soepele overgang van vmbo naar havo4.
De structuur van onze zorg, de begeleiding, procedures en protocollen staat beschreven in het
Zorgplan8, dit plan wordt jaarlijks bijgesteld en in de MR besproken.
Doelen
1. In de onderhavige schoolplanperiode wordt het begrenzen van de zorg een aandachtspunt.
2. Door actieve signalering en een stevig geluid naar buiten willen we bijdragen aan een
verbeterslag bij Jeugdzorg.
3. Het zoveel mogelijk weghalen van de intensieve zorg bij de mentoren, jaarlaagcoördinatoren
en afdelingsleider.
4. Het dyslexiebeleid en de uitvoering ervan worden duidelijker uitgedragen en ‘gefinetuned’.
5. Aansturen op handzamere OPP’s binnen het Samenwerkingsverband.
6. Aansturen op handzamere aanvraagformulieren voor de TAC (Toelatings- en
AdviesCommissie) binnen het Samenwerkingsverband.

8

Voor meest recente versie van het Zorgplan zie: Theresialyceum.nl onder de “Downloads”
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3.2.3. ICT & Onderwijs
De school heeft een aantal jaren geleden flinke ICT-stappen gemaakt door de introductie van
digiborden in alle lokalen, en het maximaal benutten van de mogelijkheden die Magister biedt. De
invoering van schoolbrede Wifi heeft op zich laten wachten omdat dat gekoppeld was aan de
realisatie van de vernieuwbouw. Met ingang van schooljaar 2016-2017 is dit gerealiseerd en heeft
heel de school Wifi en komen er daarmee nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. Duidelijk is dat
we kiezen voor een blended oplossing en geen Steve Jobs-achtige school worden. Het schooljaar
2016-2017 zal een pilotjaar zijn waarin secties materiaal kunnen verzamelen en met beperkte
aantallen devices kunnen experimenteren in de klas. Die pilots zijn niet alleen onderwijskundig maar
moeten ook uitsluitsel geven welk type devices het meest geschikt is. In alle sectiegesprekken is dit al
nadrukkelijk aan de orde gekomen. In dat schooljaar zal ook bepaald worden hoe en wanneer we
devices voor de leerlingen verplicht gaan stellen. In dat verband wordt vaak gesproken over BYOD
(bring your own device) alhoewel er feitelijk meer sprake is van PYOD (pay your own device). Er zijn
steeds meer partijen op de markt die in een soort huurkoopconstructie apparaten, inclusief de
ondersteuning, aanbieden. Voor ouders met beperkte financiële mogelijkheden zal uiteraard een
passende oplossing gezocht worden. Voor de basale support op school zelf, gaan we onderzoeken of
ouderejaars leerlingen een rol kunnen spelen.
Als school willen we dat leerlingen in een digitaliserende samenleving worden voorbereid op leren,
leven en werken in de 21e eeuw. Om je als mens te kunnen handhaven in een voortdenderende
digitalisering dien je digitaal geletterd te zijn en met zelfvertrouwen gebruik te maken van
voorhanden technologie. Als leidraad gebruiken we hierbij het model van Kennisnet en SLO. Dit
model beschrijft elf vaardigheden die leerlingen zich in het onderwijs eigen moeten maken.
Kenmerkend aan dit model is dat “digitale geletterdheid” niet meer zelfstandig voorkomt maar is
uitgesplitst in vier zelfstandige vaardigheden:
1. ICT-basisvaardigheden;
2. Mediawijsheid;
3. Informatievaardigheden en
4. Computational thinking.
Binnen alle vakken en jaarlagen moeten deze vaardigheden de komende jaren een duidelijk en
zichtbaar onderdeel zijn van het lesprogramma.
Uiteraard is het van belang dat de ICT-vaardigheden van docenten gelijk opgaan met de digitale
mogelijkheden. De scholing wordt besproken in 3.5. Het is tevens belangrijk dat vanuit de techniek
gedacht wordt in onderwijskundige oplossingen en de meer traditionele ICT-afdeling evolueert tot
een afdeling Informatisering & Automatisering.
Doelen
1. Stimuleren en faciliteren pilots met ICT & onderwijs in schooljaar 2016-2017.
2. In datzelfde schooljaar besluitvorming over invoering van devices voor alle leerlingen.
3. Opzetten ondersteuning bij devices door leerlingen.
4. Opstellen van een ICT&Onderwijs -beleidsplan voor de periode 2017-2021.
5. Inventariseren binnen alle jaarlagen en vakken welke 21st century skills worden gebruikt en
deze kennis delen.
6. Een leerling op het Theresialyceum heeft zich gedurende zijn gehele schoolloopbaan de door
het SLO beschreven ICT-vaardigheden eigen gemaakt.
7. ICT-medewerkers betrekken in het primaire onderwijsproces, o.a. door meewerken bij lessen
Informatica.
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3.2.4. Internationalisering
Onder Internationalisering verstaan we alle activiteiten van onze leerlingen in het buitenland of
uitwisselingscontacten met buitenlandse leerlingen die een periode naar onze school komen. Onze
ambitie is dat iedere leerling in principe fysiek contact moet krijgen met een andere cultuur. Dat kan
aansluitend bij aspecten van het curriculum (taalbadactiviteiten zoals de excursies naar Lille of
Londen) of bij het onderzoek naar beleving van waarden en normen in andere culturen zoals bij
uitwisselingsprojecten. Buitenlandse reizen (4havo, 5vwo) moeten minstens aan één van de beide
criteria voldoen. De projecten in het kader van de “Jonge onderzoeker”, waarbij één of twee
leerlingen in het buitenland aan het profielwerkstuk gaan werken, zijn internationaliseringsprojecten
in optima forma.
Het programma: “Een 10 voor Europa - European Parliament Ambassador School” kan als een
paraplu boven alle internationale activiteiten hangen en zorgen voor meer verbinding en uitstraling
van de verschillende activiteiten. Leerlingen kunnen als Junior ambassador actief participeren.

Doelen
1. Vaststelling van het programma, beoordeling en toetsing van initiatieven en bestaande
programma-onderdelen en jaarlijkse evaluatie ervan zal vanaf 2016-2017 gebeuren door een
internationaliseringscommissie, bestaande uit een lid van de schoolleiding, een personeelslid
met ervaring als reisleider, een leerlingenvertegenwoordiger en een ouder.
2. Samen met leerlingen ideeën over reizen en feedback op reizen bespreken.
3. In schooljaar 2016-2017 worden protocollen ontwikkeld.
4. In schooljaar 2016-2017 zal de mogelijkheid worden onderzocht om ook bezoek aan
buitenlandse bedrijven dan wel bèta-gerichte educatieve bestemmingen aan te bieden.
5. Mogelijkheden en kansen European Parliament School verkennen.

3.2.5. Lesoptimalisatie organisatorisch
Een bruisende school als het Theresialyceum met veel enthousiaste medewerkers betekent veel
activiteiten die geheel of gedeeltelijk onder lestijd georganiseerd worden. Als groepen leerlingen met
begeleiders op pad zijn, impliceert dit vaak lesuitval en onvolledige lesgroepen voor de achterblijvers.
Docenten die de ene week zelf iets organiseren, hebben de week daarop last van excursies van
anderen. Ook nu is het de kunst om de balans te vinden tussen de waardevolle activiteiten en de
core business.
- Een deel van de lesuitval kan voorkomen worden door meer activiteiten te laten samenvallen,
dit zal vaak betekenen dat leerlingen moeten kiezen waaraan ze deel zullen nemen. Dat zijn
moeilijke keuzes maar het past wel bij de ambitie tot meer personaliseren en de
toenemende autonomie van de leerling die meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces.
- Dit betekent overigens niet dat altijd alle klassen compleet zijn, deelgroepen leerlingen
kunnen voor individuele trajecten afwezig zijn (TOM, Gymnasiumdag etc). Deze leerlingen
zijn zelf verantwoordelijk voor verwerken van de gemiste stof en/of toetsing.
- Verder moet er beleid ontwikkeld worden voor de laatste maanden voor het eindexamen.
Zeker in die periode is het van belang dat de lessen voor alle leerlingen zoveel mogelijk
doorgang vinden.
Wij moeten alert zijn op de onderwijstijd. Bovenstaande activiteiten als excursies en vakgebonden
dagen hoeven niet automatisch lesuitval te veroorzaken. Naast de lesuitval door ziekte van docenten
is er toenemende lesuitval doordat docenten cursussen volgen. Grotere secties lossen dit vaak al
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onderling op maar dit is nog niet structureel. Onderzocht moet worden hoe we met collegiale
schaduwroosters voorzienbare afwezigheid van docenten kunnen opvangen. Dit kan per team,
afdelingen of clusters van vakken georganiseerd worden. Ook de lesuitval tijdens het afnemen van de
mondelingen moet eens door een creatieve bril kritisch bekeken worden waarbij ervaringen en
oplossingen van andere scholen zeker meegenomen moeten worden.
Onder lesuitval valt overigens nadrukkelijk niet de afwezigheid van leerlingen wegens Traject op
Maat-activiteiten of andere vormen van gepersonaliseerd onderwijs.
Doelen
1. Per roosterblok van 9 weken 6 weken die “ongestoord” kunnen plaatsvinden. Dit impliceert
ook dat niet meer gegarandeerd kan worden dat een leerling aan alle activiteiten deel kan
nemen. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
2. Activiteiten gericht op deelgroepen leerlingen zijn voor aanvang van een roosterblok kenbaar
gemaakt.
3. Invoeren van een collegiaal schaduwrooster.
4. Alle vormen van voorzienbare lesuitval kritisch onder de loep nemen en de lesuitval zo met
minimaal 50% reduceren.

3.2.6. Cultuur
Als cultuurprofielschool kenmerkt de school zich door veel aandacht voor een hoge kwaliteit in de
examenvakken beeldende vormgeving en muziek die vanaf klas 1 een vast onderdeel zijn van het
curriculum. Daarnaast is er ook een breed aanvullend programma met culturele activiteiten waarbij
vaak samengewerkt wordt met andere vakken en met externe culturele partners. De culturele
activiteiten in het kader van de cultuurprofielschool, zijn structureel ingebed in het curriculum van de
onderbouw en zijn daarnaast ingebed in het curriculum van het vak CKV in de bovenbouw en in
modules in de onder- en bovenbouw. In de afgelopen schoolplanperiode heeft talentontwikkeling,
bijvoorbeeld via het inventariseren en uittesten van trajecten op maat in de kunst (inspelen op
individuele talenten) geleid tot samenwerkingsprojecten met Fontys. Bijzonder is een convenant met
de academie voor beeldende kunst waardoor onze talentvolle leerlingen bij aanmelding geen
motivatie- en portfoliogesprek meer hoeven te voeren. De kwaliteit van onze opleiding staat garant
voor een succesrijke aansluiting!
Ook andere samenwerkingsverbanden ontstonden: Zo functioneerde een docent muziek als extern
lid van de examencommissie bij Fontys. Kortom: De samenwerking met het hoger onderwijs is
geïntensiveerd en dat heeft o.a. tot zeer nauwe contacten en mooie voorstellingen met het
conservatorium geleid. In het kader van culturele activiteiten die meer vakoverstijgend zijn, zijn er de
afgelopen schoolplanperiode opnieuw innovatieve kunstprojecten met Fundament Foundation
geweest. Maar daarnaast zijn er ook projecten met kunstenaars op school geweest, met lezingen van
kunstenaars en kunstkenners, en workshops op school en met exposities op school en in de Pont. De
bijzondere samenwerking tussen muziekleerlingen en zorginstelling Amarant en de bijzondere
samenwerking tussen leerlingen en musici tijdens het nieuwjaarsconcert zijn daarnaast ook
aansprekende voorbeelden. Talentontwikkeling tijdens de Talent Night Theresialyceum (TNT) heeft in
samenwerking met 'Tilburg Got Talent' geleid tot profielwerkstukken met Festival Mundial. De
mogelijkheden van de cultuurkaart worden creatief en maximaal benut. De school is trekker van het
initiatief voor de Tilburgse Junior Stadsdichter. In de nieuwbouw wordt vanaf september 2016 de
liefde voor de kunst geëtaleerd door een permanent lichtkunstwerk van Herman Kuijer (die ook weer
workshops heeft gegeven). De dramamodule is uitgebreid naar leerjaar 2.
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Er zijn veel vakoverstijgende projecten met een culturele invalshoek zoals het de excursie
“Middeleeuwen” in klas 1 waarbij samengewerkt wordt tussen, geschiedenis, levensbeschouwing en
de beeldende vakken, de schrijvers- en dichtersdagen in klas 2 en 3 waarbij een verbinding wordt
gemaakt tussen Nederlands, beeldend en muziek of de opdrachten bij het vak techniek met een
hoog kunstzinnig karakter. Bij de vakoverstijgende projecten is een tendens merkbaar dat creativiteit
& nieuwsgierigheid, vakmanschap en innovatie in de kunsten, maatschappelijk engagement in
combinatie met traditionele en nieuwe technieken een rol spelen, dat is o.a. zichtbaar in de snelle
omarming van 3D-printing bij veel vakken en het is zichtbaar in de activiteiten rondom de projecten
van Fundament Foundation (zoals het project 'Imagine', en het project 'Luster'). In de komende jaren
wordt dit aangevuld en doorontwikkeld in projecten rondom creativiteit & leren en vakmanschap in
de kunsten. Een lesprogramma met virtual reality wordt in het in het kader van de aanvraag van het
LerarenOntwikkelFonds 'Creativiteit & Leren in het kunstlab' ontwikkeld. Deze activiteiten moeten
uiteindelijk leiden tot een soort kunstlab: een broedplaats van creativiteit met een open karakter
voor medewerkers én voor leerlingen en waar verschillende disciplines elkaar ontmoeten. Door meer
vakoverstijgend te werken en open te staan voor nieuwe invalshoeken - ook invalshoeken ingebracht
door onderzoeksvragen van leerlingen - en daaraan gekoppeld nieuwe didactische werkvormen moet
deze broedplaats uiteindelijk groeien tot een algemeen onderwijsleerlab.
Voor de vakontwikkeling is het belangrijk dat onderzocht gaat worden hoe het vak CKV kan
personaliseren door rekening te houden met de profielkeuze van de leerlingen en tegelijkertijd
leerlingen kan uitdagen om breder dan de grenzen van het eigen profiel over kunst en cultuur te
leren.

Doelen
1. Uitbouwen en borgen van contacten met externe culturele partners.
2. Personaliseren van het CKV door rekening te houden met profielkeuze in combinatie met het
ontwikkelen van een bredere - nieuwsgierige - blik op kunst en cultuur.
3. Ontwikkelen van een broedplaats voor nieuwe en vakoverstijgende ideeën over creativiteit,
leren en kunst, ideeën die waar mogelijk op inzichten uit onderzoek gebaseerd zijn, zodat
deze broedplaats tevens als katalysator voor onderwijsinnovaties kan gaan werken voor
andere vakken en/of thema's.

3.2.7. Samenwerking
De school participeert al jaren in een groot aantal samenwerkingsverbanden zoals de
Cultuurprofielscholen en de Begaafdheidsprofielscholen. Ook zijn er al langere tijd samenwerkingen
met culturele (onderwijs)instellingen. In de afgelopen schoolplanperiode is het aantal
samenwerkingen uitgebreid:
- Er zijn er convenanten afgesloten met het bedrijfsleven (JetNet) en met Fontys bèta:
leerlingen kunnen bij beide partners interesses verkennen voor eigen ontwikkeling en/of in
het kader van de oriëntatie op studie en beroep. Ook kunnen profielwerkstukken in opdracht
van bedrijfsleven of andere organisaties (gemeente, maatschappelijke organisaties etc)
geschreven worden.
- Als begaafdheidsprofielschool zijn we betrokken bij de nieuwe regionale Talentnetwerken.
- Binnen de AOS is onze rol veranderd van satellietschool naar partnerschool. Dit heeft een
sterke impuls gegeven in de ontwikkeling en in de samenwerking met de andere betrokken
VO-scholen en de lerarenopleidingen van de FLOT en de UvT.
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Samen met de UvT, de TUe en het Odulphuslyceum gaat lesmateriaal op het gebied van
DataScience ontwikkeld worden. Dit project is nog in een verkennend stadium. Ook de
onderwijskundige samenwerking met Fontys-ICT wordt steeds vruchtbaarder.

De vruchtbare samenwerking met Fontys-ICT en het nieuwe DataScience project met de UvT en de
TUe roept de vraag op of we samen met hen niet een herkenbare ICT-leerlijn in de keuzevakken en
modules kunnen creëren. Dit kan aansluiten bij de ontwikkeling met de beeldende vakken en
techniek op het terrein van design, fablab, virtual reality etc. Het is de moeite waard om te
onderzoeken of dit kan leiden tot een ICT-portfolio en vrijstellingen bij ICT-opleidingen in het hoger
onderwijs.
We hebben geconstateerd dat in het overzicht van alle samenwerkingspartners een groep
achtergebleven is: de basisscholen. Deze omissie zal in 2016-2017 aangepakt moeten worden.
In schooljaar 2017 komt de Jozefmavo in onze directe nabijheid te staan, ze worden onze
achterburen. Dit biedt veel mogelijkheden tot samenwerking, een aantal opties is:
- De eventuele overstap van het eerste brugjaar naar de mavo soepeler laten verlopen. Dit
geldt ook voor de instroom van mavo 4 naar havo 4 waarbij de leerlingen al in het
eindexamenjaar mavo op de havo voorbereid kunnen worden. Beide ontwikkelingen kunnen
een positieve invloed hebben op de schoolkeuze.
- Vakinhoudelijke samenwerking is mogelijk, bijvoorbeeld bij gedeelde problematiek zoals de
taalvaardigheid van leerlingen zonder Nederlands als thuistaal.
- Bij allerlei activiteiten kan de samenwerking tot versterking leiden: culturele avonden, een
schoolorkest, theaterproductie, goede doelen acties etc.
- Er wordt een gymzaal gedeeld en dat betekent dat de gymsecties al behoorlijk moeten
afstemmen, mogelijk leidt dit tot meer samenwerking (sportdagen, speciale
trainingsgroepen).
- Er kan expertise gedeeld worden op het terrein van de zorg. Havo of vwo-leerlingen kunnen
als tutor ingezet worden.
- Het biedt voor beide scholen mogelijkheden om het maatwerkdiploma, met één of meer
vakken op een ander niveau), dicht bij huis te realiseren.

Doelen
1. De contacten met de basisscholen worden aangehaald, dit wordt een expliciete opdracht
voor een nieuw te benoemen conrector.
2. In schooljaar 2016-2017 samenwerking en afstemming Jozefmavo voorbereiden.
3. Theresialyceum wordt initiator vanuit het voortgezet onderwijs voor het regionale
Talentnetwerk met het basisonderwijs.
4. Intensievere samenwerking met bedrijfsleven in eerste instantie door de contacten met
JetNet beter te benutten.
5. Meer en andere samenwerking met het hoger onderwijs, zoals studenten de school binnen
halen zodat onze leerlingen beter voorbereid worden op het hoger onderwijs en een beter
beeld krijgen welke vaardigheden succesfactoren zijn. Dan ook samen met hoger onderwijs
lesprogramma’s ontwikkelen.
6. Onderzoeken ICT-stroom (doorlopende leerlijn) in overleg met Fontys ICT en UvT en TUe.
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3.2.8 Havo uniek
Het havo uniek-programma wordt in gewijzigde vorm gecontinueerd. Speerpunten zijn:
- Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van een betere
studiemotivatie, kunnen hiervoor zelf kiezen. Hiervoor moet er een systeem ontwikkeld
worden waarbij de leerling (en zijn/haar ouders) een aanbod gedaan wordt om gebruik te
maken van een vorm van studiebegeleiding. Hierbij wordt gedacht aan een systeem waarbij
een leerling, gedurende een beperkte periode vier dagen per week van 8u30 tot 17u00 op
school werkt aan het verbeteren van zijn/haar studiehouding en motivatie. Dit gebeurt onder
begeleiding van een aantal docenten.
Scaffolding9 is een methode die hiervoor onderzocht moet worden.
- Leerlingen die goed presteren moeten extra uitdaging krijgen. Er moet onderzocht worden in
hoeverre secties binnen de reguliere lessen een systeem kunnen ontwikkelen om de betere
leerling meer keuzemogelijkheden te geven. Als dit onderzocht is moet dit ook in de praktijk
gebracht worden.
- Ook moet er binnen de havo-afdeling gewerkt worden aan een systeem waarbij goed
presterende leerlingen zwakkere leerlingen kunnen ondersteunen.
- Leerlingen die meer aan kunnen dan strikt noodzakelijk is om het havodiploma te kunnen
halen, moeten meer mogelijkheden krijgen om vak(ken) op een hoger niveau af te kunnen
sluiten. Bovendien kan een leerling met bovengemiddelde resultaten ook ingezet worden om
zwakkere leerlingen te helpen in de vorm van het geven van bijles.
Al deze activiteiten sluiten naadloos aan bij differentiëren maar leggen ook meer
verantwoordelijkheid en eigenaarschap bij de leerling.
Verder blijkt dat het ziekteverzuim door havo-leerlingen grote proporties gaat aannemen. Dit is
uiteraard niet bevorderlijk voor het behalen van goede resultaten. Een leerling die extreem veel
verzuimt, gaat deelnemen aan een apart traject om dit verzuim terug te dringen. Hierbij kan gedacht
worden aan deelname aan het M@zzle project van de GGD. Het uiteindelijke doel is gericht op het
terugdringen van het verzuim.
Ten slotte moeten deze inspanning leiden tot meer motivatie én uiteindelijk tot betere
studieresultaten waarbij het eindexamen de “proof of the pudding” vormt.
Doelen
1. Leerlingen meer op maat bedienen zodat prestaties van leerlingen verbeteren.
Eigenaarschap is het kernwoord.
2. Ziekteverzuim op de havo-afdeling terugdringen.
3. Streven naar bevorderingspercentage van havo 4 naar havo 5 van 85% of meer en
slagingspercentage boven 90 %. Deze percentages moeten continu gehaald worden.

3.2.9 Toetsing en afsluiting
Afgelopen jaren is er ingezet op een schoolbrede scholing op het gebied van toetsbeleid. Daarbij is
aandacht besteed aan verschillende taxonomieën zoals Bloom of RTTI, de weging van verschillende
toetsen op een jaarlaag, afstemming van kennis en vaardigheden in onder- en bovenbouw en
9

Voordat er een huis gebouwd kan worden, moet er eerst een steiger gebouwd worden waarmee je een huis
kunt bouwen. Na voltooiing van het bouwwerk kan de steiger weer afgebroken worden.
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afstemming van schoolexamens en het centrale eindexamen. Toetsen kunnen enerzijds worden
ingezet zodat de docent inzicht krijgt of de leerling de stof begrepen heeft. Anderzijds is het voor de
leerling van belang inzicht te krijgen in zijn eigen leerproces. Deze informatie is ook van belang als de
leerling gebruik maakt van begeleiding in of buiten school. Niet alle toetsen hoeven een cijfer op te
leveren. Het inzetten van diagnostische toetsen, zodat een leerling kan nagaan waar hij zijn aandacht
nog aan moet schenken, is van grote waarde voor het leerproces van de leerling. Inzet van ICTmogelijkheden kan hierbij van grote betekenis zijn. We moeten er wel op letten dat de leerlingen
niet overladen worden door toetsen, afstemming binnen een jaarlaag is hierbij van belang.
Vanuit de overtuiging dat het Theresialyceum goed onderwijs aanbiedt, is het toch zinvol om gebruik
te maken van extern (genormeerde) toetsen om na te gaan of het beoogde doel behaald wordt en
waar geremedieerd moet worden. Het Theresialyceum wil immers graag boven de landelijke normen
scoren.
Doelen
1. Alle jaarlaag brede toetsen zijn gemaakt aan de hand van een taxonomie.
2. Elk vak neemt ten minste één toets per jaarlaag af waarvan de resultaten vergeleken worden
met:
a. andere (OMO) scholen en/of
b. landelijke benchmarks (o.a. van muiswerk, TOA, Cito).
3. Het geven van feedback naar aanleiding van een toets is een speerpunt in de begeleiding van
de docent.
4. De leerling kan de gegeven feedback omzetten in een actie die terug te vinden is in zijn
Persoonlijk Ontwikkeling Plan.
5. Alle docenten zijn in staat om de mogelijkheden van digitaal toetsen in de lessen in te zetten.
6. De mogelijkheden voor adaptief leren t.b.v. maatwerk wordt bij elk vak onderzocht.
7. Er is afstemming tussen de vakken in een jaarlaag over de toetsmomenten en toetsvormen
om zo balans voor de leerling te creëren.
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3.2.10 Loopbaanoriëntatie en -Begeleiding (LOB)
Een team van decanen geeft samen met de mentoren vorm aan de Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Dit programma start in het derde brugjaar en is dan nog vooral gericht op de
profielkeuze, vandaar dat het intern de Oriëntatie op Studie en Beroep genoemd wordt. In
onderstaand schema is voor iedere periode (onderbouw bovenbouw, examenjaar) aangegeven welke
activiteiten plaatsvinden en welk doel wordt nagestreefd.

Dit palet wordt jaarlijks met de betrokken afdelingsleiders doorgenomen en vooral bij de invulling
van de projectdagen speelt de oriëntatie een steeds grotere rol. Voor de komende periode willen we
onderzoeken hoe we de inzet van de decanen nog effectiever kunnen maken en hoe we meer
gebaseerd op onderzoek voorlichting en studieadviezen kunnen geven. Directe aanleiding voor het
onderzoek is de zeer sterk gestegen interesse in de NT- en NG-profielen waarbij de resultaten in de
bovenbouw in de bètavakken achterblijven.
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Een goede de Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding zorgt ervoor dat meer leerlingen in één keer op de
goed plaats zitten in het hoger onderwijs. De doorstroomcijfers (percentage van de geslaagden dat
voor een bepaalde vervolgopleiding kiest) van de afgelopen jaren zijn:
havo
vwo
mbo
hbo
2013-2014
3,1%
90,8%
2014-2015
1,2%
6,2%
85,2%
vwo
2013-2014
2014-2015

hbo
14,6%
10,8%

wo
80,5%
75,7%
Bron: Vensters voor Verantwoording

De doorstroomcijfers en de resultaten in het tweede jaar van het vervolgonderwijs zijn over de
gehele linie vergelijkbaar met de landelijke trends.

Doelen
1. Het decanaat ondersteunen met administratieve inzet. Hierdoor kunnen de beschikbare uren
voor de decanen optimaal benut worden en kan het decanaat vaker bezet zijn (loketfunctie).
Na een pilotjaar wordt besloten of deze aanpak het gewenste effect heeft.
2. Een decaan gaat als docent-onderzoeker voor de AOS onderzoek doen naar de profielkeuzes
van de afgelopen jaren (met name de toenemende interesse voor de NT- en NG-profielen) en
het studiesucces in de bovenbouw. Dit onderzoek zal zowel kwalitatief en kwantitatief
plaatsvinden en moet leiden tot:
a. meer inzicht in het proces van profielkeuze en onderbouwde argumenten voor
adviesgesprekken;
b. advies aan de schoolleiding over de gewenste combinaties van vakken in de profielen;
c. advies aan de schoolleiding over de overgangsnormen en de wel of niet bindende
advisering met betrekking tot vakken- en profielkeuze.

3.3 Schoolklimaat
3.3.1 Ouderbetrokkenheid en leerlingparticipatie
Ouders participeren op het Theresialyceum op verschillende vlakken. Er is een zeer actieve
ouderraad die gedurende het schooljaar eigen activiteiten organiseert en allerlei hand- en
spandiensten bij schoolactiviteiten verricht. In de medezeggenschapsraad heeft minimaal één ouder
zitting op voordracht van de ouderraad. Bij de bijeenkomsten van de ouderraad worden door de
schoolleiding regelmatig ideeën gesondeerd en presenteren docenten nieuwe ontwikkelingen in hun
vak. Naast de ouderraad worden klankbordgroepen van ouders regelmatig bevraagd, de
samenstelling van de klankbordgroepen hangt af van de thema’s.
In de communicatie naar ouders gebruiken we verschillende middelen om de pedagogische driehoek:
ouder – kind – school zo gesloten mogelijk te houden. Alle ouders hebben een persoonlijke inlogcode
voor Magister. Het komende schooljaar gaan we een aantal mogelijkheden binnen magister verder
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toegankelijk maken, zodat we samen met ouders nog beter de voortgang van de leerling kunnen
monitoren en waar nodig samen bijsturen. Met brieven (digitaal en sporadisch op papier), de
website en verschillende vormen van social media (facebook, twitter), informeren wij ouders over
verschillende activiteiten die er in de jaarlagen plaatsvinden. Een aantal keren per jaar verschijnt een
digitale nieuwsbrief voor ouder, de INFO, waarin uitgebreid activiteiten worden belicht. Deze vormen
van communicatie zijn ook steeds een aandachtspunt binnen de vergaderingen met de ouderraad.
Tijdens de algemene ouderavonden merken wij ieder jaar dat de betrokkenheid van de ouders hoog
is. Ouderavonden worden goed bezocht, waarbij vooral de kennismaking met mentor centraal staat.
Deze avonden gebruiken we ook om ouders te informeren over verschillende thema’s: het
keuzeproces, hoogbegaafdheid, mijn kind op de digitale snelweg, voeding, voorlichting over
alcoholmisbruik etc. Daarnaast organiseert de ouderraad ook ieder jaar een speciale thema-avond,
waarbij er altijd gezocht wordt naar een actueel onderwerp wat leeft onder de ouders, zo was er in
schooljaar 2015-2016 een thema-avond over Sexting.
De komende vier jaren willen we verder werken aan een manier van denken die school en ouders
helpt om goed en slim samen te werken, want als we herkennen waar de belangen overeenkomen
en waar ze elkaar versterken, dan geeft dat nieuwe inzichten en betrokkenheid op elkaar en op de
gehele school. Ouderbetrokkenheid moet leiden tot een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende
samenwerking, waarin ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid werken aan
de (school)ontwikkeling van het kind (de leerling).
Doelen
1. Het Theresialyceum neemt zitting in de werkgroep AosMB, waarbij samen met
Lerarenopleiding en Universiteit wordt gewerkt aan onder andere het thema:
Ouderbetrokkenheid. In schooljaar 2016-2017 wordt dit project afgerond en wordt er
bekeken hoe de aanbevelingen kunnen worden geïmplementeerd binnen de school.
2. De te vormen Onderwijsinnovatiecommissie betrekt ouders actief bij verschillende thema’s
die de komende jaren worden aangepakt.
3. Ouders actief betrekken bij de inhoud van de verschillende ouderavonden die in de
verschillende jaarlagen worden gegeven.

Ook de leerlingparticipatie is voortdurend in ontwikkeling:
- De leerlingenraad wordt door de schoolleiding actief betrokken bij actuele vraagstukken. Ook
wordt de herkenbaarheid gestimuleerd. Door de gezonde concurrentie van SIAM, de
feestcommissie, is het belangrijk dat de leerlingenraad veel en goed communiceert.
- De invoering van stewards voor de surveillance in de pauzes is zeer geslaagd verlopen en de
school is na een pauze aanzienlijk schoner. Na enkele jaren is de verantwoordelijkheid nog
meer bij de leerlingen gelegd: de stewards worden nu zelf aangestuurd door medeleerlingen
- De school kent al jaren de mogelijkheid dat leerlingen na school in een prikkelarme omgeving
huiswerk maken: het SST (= Samen Studeren op het Theresia). Deze faciliteit wordt
uitgebreid met het tutoraat en dat biedt de mogelijkheid om bijles door
bovenbouwleerlingen aan te vragen. De school faciliteert en is een soort matchingbureau.
Dit project bevindt zich momenteel in de pilotfase.
- Leerlingen maken sinds schooljaar 2015-2016 deel uit van de sollicitatiecommissies bij
benoemingen van personeel.
Doelen
1. Herkenbaarheid van de leerlingenraad verhogen door ze enerzijds nog meer bij de
schoolontwikkeling te betrekken en anderzijds actief te ondersteunen bij de communicatie
en promotie.
2. Het tutoraat uitbouwen tot een vast gegeven in de school.
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3.3.2 Diversiteitsbeleid en identiteit
De school ziet het als haar maatschappelijke opdracht om elk kind met voldoende capaciteiten voor
havo/vwo-onderwijs op onze school naar een diploma te leiden, ongeacht afkomst, ras, seksuele
geaardheid, religieuze of sociale achtergrond. Wel verwacht de school van elk kind een engagement
om deel te nemen aan de schoolgemeenschap en de schoolse activiteiten. Als er hierbij
belemmeringen zijn vanuit de thuissituatie dan doet de school pogingen om deze te overwinnen. De
ambitie is dus: “Iedereen telt mee, iedereen doet mee, iedereen kan mee.”
Circa 10 tot 15% van de leerlingen heeft ouders van niet-westerse origine. Onderzoek leert dat deze
leerlingen meer moeilijkheden ondervinden in hun schoolloopbaan dan kinderen met ouders van
Nederlandse origine. De school ontwikkelt activiteiten om het leerrendement van beide groepen
leerlingen gelijk te maken. Vanaf schooljaar 2016-2017 maakt een begeleiding op het gebied van
taalbeheersing voor leerlingen die Nederlands niet als thuistaal kennen, structureel deel uit van het
begeleidingsaanbod van de eerste klas. Door middel van “taalbadactiviteiten” wordt de beheersing
van de Nederlandse taal op een hoger niveau gebracht.
In schooljaar 2016-2017 zal gestart worden met een pilot in samenwerking met bepaalde
basisscholen (Hubertus, Wandelbos) gericht op het informeren van ouders van niet-westerse origine
over de eisen en verwachtingen die de school aan kinderen stelt.
De school kent een werkgroep “diversiteit” die de schoolleiding en de medewerkers informeert en
adviseert in zake diversiteitsproblematiek op school. De werkgroep richt zich met name op het actief
betrekken van kinderen van diverse etnisch-culturele en religieuze achtergronden bij de
schoolactiviteiten ter versterking van de sociale cohesie binnen de school en in bredere zin op hun
burgerschapsvorming. In het verlengde van deze denktank zal een gay-diversity commissie in het
leven worden geroepen (zie 3.3.5).
Het bevorderen van de dialoog tussen leerlingen vanuit verschillende levensbeschouwelijke en
etnisch/culturele achtergronden staat onder maatschappelijke druk. Leerlingen en personeelsleden
komen in handelingsverlegenheid als actuele onderwerpen, zoals de aanslagen in Parijs, onverwacht
tijdens lessen onder de aandacht worden gebracht. De school wil expliciet waken voor discriminatie
en extremisme. In 2015-2016 is een groot deel van het personeel geschoold in herkennen van
extremistische signalen en in de-radicalisering. In de komende schoolplanperiode zal dit een vervolg
krijgen.
Bij het behandelen van zingevingsvraagstukken staat respect voor diverse levensbeschouwelijke
opties voorop (“dialoogschool”). Door het voeren van deze dialoog is de school een wegwijzer naar
een humane samenleving en werkt ze aan “goed onderwijs”. De dialoog gaat verder dan respect. Ze
veronderstelt aandacht voor, oprechte interesse in elkaars opvattingen. Personeelsleden (docenten
én ondersteunend personeel) hebben hierbij een belangrijke voorbeeldrol. We leven in brede zin
voor wat een goed mens kan zijn: leerlingen bijstaan met goede raad, zonder aarzeling hulp en
ondersteuning bieden waar nodig en zonder aanziens des persoons. De onderlinge verbondenheid
binnen de schoolgemeenschap (“het Theresialeven-gevoel”), de tolerantie en intellectuele en morele
vrijheid maken de school tot een veilige omgeving waarin het voor kinderen (maar ook voor
personeel) “goed leven” is10.
Om belemmeringen van financiële aard voor ouders en leerlingen te verminderen, kent de school
een fonds van waaruit een financiële bijdrage kan worden geleverd (TOF = Theresia Ondersteunings
Fonds). De criteria om te bepalen of men in aanmerking komt voor een bijdrage worden ontleend
aan de criteria die de Stichting Leergeld hanteert. De Stichting verzorgt een externe toetsing van de
inkomenssituatie van de ouders die een aanvraag doen.
10

Zingeving en goed onderwijs, Samen goed op weg; Ons Middelbaar Onderwijs, juni 2013.
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Doelen
1. Evenredige participatie van alle culturen van de school in alle geledingen (ouder- en
leerlingenraad, MR, Siam etc).
2. Wegwerken van leerachterstanden bij specifieke doelgroepen die het gevolg kunnen zijn van
etnische en culturele achtergrond (‘taalbadactiviteiten”).
3. Vanuit haar levensbeschouwelijke identiteit wil de school een “dialoogschool” zijn.
4. Door scholing verminderen van handelingsverlegenheid ten aanzien van radicalisme en
extremisme.

3.3.3 Veiligheid
In 2012 is de OMO-veiligheidsmonitor voor de eerste keer uitgezet en in 2014 is dit voor de tweede
keer gebeurd. De onderzoeken gaven hetzelfde beeld en brachten geen directe aanleiding om het
veiligheidsbeleid te veranderen. Op 26 mei 2015 is de wet ‘sociale veiligheid op school’ aangenomen.
In deze wet is opgenomen dat scholen een inspanningsverplichting krijgen om een sociaal veilige
schoolomgeving te realiseren. Uit onderzoeken blijkt dat het Theresialyceum door leerlingen en
medewerkers ervaren wordt als een veilige school: zowel qua fysieke als sociale veiligheid. In
scholenopdekaart.nl wordt het onderdeel beoordeeld met een 8,3 voor veiligheid door zowel ouders
als leerlingen. Incidenten met betrekking tot pesten komen sporadisch voor en dan wordt altijd
meteen zeer adequaat gehandeld conform ons pestprotocol. Bij fysieke veiligheid dient wel een
kanttekening gemaakt te worden. Uit de veiligheidsmonitor is naar voren gekomen dat de krapte in
het gebouw een probleem is. Met name tijdens leswisselingen is het ontzettend druk in de gangen
en op de trappen. Ook geven zowel leerlingen als collega’s aan dat de fietsenstalling een probleem is.
In schooljaar 2015-2016 is er een renovatie/uitbreiding van een deel van het gebouw gerealiseerd.
Hierin is rekening gehouden met de krapte in het gebouw. De logistiek is aangepakt en het aantal
toiletten is op niveau gebracht van het vigerende bouwbesluit. Ook wordt de fietsenstalling
verbouwd en krijgt een capaciteit van ruim 1400 fietsen.
Ten aanzien van de leefbaarheid is er gedurende schoolplan 2012-2016 in 2013 een
schoolstewardsysteem ingevoerd. Leerlingen surveilleren tijdens pauzes en zien door te surveilleren
er op toe dat de school schoon blijft. Dit systeem is succesvol ingevoerd en levert daadwerkelijk een
schone school op. Dit draagt zeker bij aan een veilige/schone leefomgeving.
Een ambitie voor de komende periode is om de veiligheid op alle niveaus (primaire-, secundaire en
tertiaire veiligheid) niet alleen te handhaven maar eigenlijk te verbeteren. Meetinstrumenten die
hiervoor gebruikt worden zijn: de OMO veiligheidsmonitor en de ouder- en leerlingtevredenheid.
De school is participant in het Veiligheidsconvenant tussen de Tilburgse scholen, de gemeente, de
politie en het Openbaar Ministerie. Het convenant en het daaruit volgende Handelingsprotocol staan
op de site onder de “Downloads”. Een positief gevolg van het convenant is dat de lijntjes met de
politie aanmerkelijk korter zijn geworden.
De komende jaren gaan we verder investeren om het ingeslagen beleid te continueren op het gebied
van: discriminatie, (protocol) social media, (digitaal)pesten, calamiteiten, agressie en geweld,
seksuele diversiteit (LHBT), radicalisering en polarisatie.
Naast de fysieke en sociale veiligheid is het in toenemend belang om de veiligheid van persoonlijke
data te bewaken. Dat kan technisch en contractueel maar ook de gebruikers zullen bewust worden
gemaakt van de risico’s en van hen zal een behoedzame houding verwacht worden (zie ook 3.6. C)

34

Doelen
1. De beoordeling van zowel leerlingen en medewerkers op het gebied van veiligheid blijft
minimaal een 8,3.
2. Resultaat van OMO-veiligheidsmonitor handhaven en op gebied van fysieke veiligheid zorgen
dat de resultaten verbeteren.
3. Binnen de mentorlessen in klas 1 en 2 wordt het onderwerp omgaan met social media een
vast onderdeel van het programma. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het vak Biologie.
4. Het vormgeven van de sociale veiligheid volgens de richtlijnen van de Stichting School &
Veiligheid.
5. Naar de ouders duidelijk communiceren wat er in de verschillende jaarlagen gedaan wordt
aan de verschillende veiligheidsthema’s.
6. De ouderraad faciliteren voor het organiseren van thema-avonden rondom de verschillende
aspecten van (sociale) veiligheid.
7. Programma rondom privacy en datalekken opzetten.

3.3.4 Alumnibeleid
De school wil leerlingen in contact brengen met de samenleving buiten de school. Dit betekent dat zij
kennis moeten maken met diverse maatschappelijke aspecten zoals sociale problematiek,
vrijwilligerswerking (maatschappelijke stage), democratische vorming (debat, politieke
besluitvorming) maar ook met studie- en loopbaanmogelijkheden. Om dit te organiseren heeft de
school behoefte aan toegang tot diverse netwerken. Oud-leerlingen bevinden zich in diverse
netwerken en zijn vanuit hun betrokkenheid met hun vroegere school vaak bereid om leerlingen
kennis te laten maken met hun ervaringen.
In oktober 2016 zal de organisatie van een reünie ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de
school te baat worden genomen om in samenwerking met de Ouderraad een alumnivereniging op te
richten.
Doelen
1. In de periode 2016-2020 zal een alumni-beleid ontwikkeld worden dat erop gericht is om de
betrokkenheid van oud-leerlingen met de school te bevorderen en netwerken te vormen.
2. Samen met leerlingen wordt een interactieve website met database-functie ontwikkeld.

3.3.5 Gezonde school
De gezonde school blijft een belangrijk thema. Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde
School behaald. Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel, planmatig
en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een goede
klimaatbeheersing, een rookvrije omgeving, een strikt alcohol- en drugsbeleid, een gezonde
schoolkantine, ruime aandacht voor verantwoorde voeding, mogelijkheden voor lichaamsbeweging
én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen en het
personeel. We organiseren speciale ouderavonden om ouders voorlichting te geven over de thema’s
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van de Gezonde School. In de afgelopen periode zijn er verschillende maatregelen genomen op weg
naar de gezonde school:
- We zijn van cateraar veranderd, vooral omdat de vorige cateraar geen bewustwording over
gezonde voeding mogelijk bleek. De nieuwe cateraar, Markies, is zelf proactief op dit terrein.
- In de afgelopen schoolplanperiode zijn de energydrinks verbannen uit de school en per 1-82015 is de gehele school rookvrij geworden: voor leerlingen en voor personeel.
- Er is een watertappunt voor leerlingen gecreëerd.
- We zijn een actief LHBT-beleid gaan voeren en kennen sinds 3 jaar een LHBT-coördinator.
- Door de invoering van de stewards maken we het belang van een gezonde school duidelijk is
dat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerlingen geworden.
- Bij de vernieuwbouw is veel aandacht voor het milieu en daarmee ook voor CO2-reductie. Zo
is er extra isolatie op het dak, komt er ondergrondse WKO-installatie en 600 m2
zonnepanelen.
- Een aanvraag voor het Gezonde Schoolplein bleek op zich subsidiabel maar de actie was
dermate overtekend dat de middelen ontoereikend waren om alle verzoeken te honoreren.
- Uit AOS docentonderzoek is een vast programma gekomen voor leerlingen met overgewicht.
Het programma richt zich op signalering, gesprekken en handelingsplannen waarbij het de
kunst is de leerling niet in verlegenheid te brengen.
In de komende periode willen we de cateraar nieuwe afspraken maken over frisdrank, bijvoorbeeld
door verschillende prijsstelling van producten naargelang de gezondheidsfactoren en zullen we het
gebruik van plastic flesjes gaan reduceren. De aandacht voor alle aspecten van het milieu willen we
intensiveren en de vernieuwbouw geeft daar veel aanknopingspunten voor. Voor de nieuwe
schoolplanperiode willen we verder het respect voor alle seksuele geaardheden verder zichtbaar
maken. Hiervoor zetten we onder andere de volgende activiteiten in:
- Deskundigheidsbevordering van docenten.
- Uitgebreid curriculum voor de biologielessen over seksuele vorming en ontwikkeling
van de leerlingen.
- Lespakket Lang Leve de Liefde.
- Lesbrief en gastlessen over seksuele diversiteit.
- Gastlessen met sprekers uit Tanzania rondom Wereldaidsdag en voorlichting over
SOA’en preventiemiddelen.
- LHBT-beleid en ondersteuning voor leerlingen bij het opzetten van een GSA (Gay
Straight Alliance) of andere vorm om meer sociale veiligheid te waarborgen rondom
LHBT.
- Goed contact met samenwerkingspartners: GGD Hart voor Brabant, Rutgers/WPF,
Soa Aids Nederland, Lang leve de Liefde, Embrace Pink, e.a.
- Ouderavonden.
- Het hanteren van gedragsregels rondom relaties en seksualiteit en toezicht op de
naleving daarvan.
- Een signalerings- en zorgstructuur rond vragen en problemen bij grensoverschrijdend
seksueel gedrag.
- Programma en inloopspreekuur gericht op leerlingen met overgewicht.

Doelen
1. Oprichten van een gay-diversity denktank die aansluit bij de bestaande diversiteitsdenktank.
2. Samen met de cateraar de bewustwording van gezonde voeding stimuleren.
3. Extra milieumaatregelen invoeren, zoals verdere afvalscheiding en terugdringen gebruik
plastic.
4. Bewustwording milieuaspecten stimuleren door voor alle leerlingen zichtbaar te maken
hoeveel energie en CO2-reductie we door de vernieuwbouw dagelijks klaarspelen.
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5. Lesmateriaal ontwikkelen over de zonnepanelen.
6. Voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het themacertificaat ‘Relaties en seksualiteit:
een gezonde seksuele en relationele ontwikkeling van leerlingen’.

3.4 Kwaliteitszorg en ambitie
3.4.1 Kwaliteitsontwikkeling
Afgelopen periode is sterk ingezet op kwaliteitszorg. Dat kenmerkt zich door:
- Cyclische pdca-processen met een kwaliteitsagenda, team- en sectieplannen, jaarplannen
voor Zorg en TOM.
- Meer beslissingen baseren op onderzoek. Met name door MMP, de managementschil om
Magister, zijn er meer cijfermatige mogelijkheden gekomen.
- Inzet van kwaliteitsgroepen zowel algemeen als vakgebonden en peergroepen van docenten.
- Actieve participatie in TRIAX, een kwaliteitskring van vier OMO-scholen in de regio met o.a.
collegiale visitaties.
- Toenemende aandacht voor onderzoek, zowel binnen de AOS als daar buiten. De school kent
een onderzoeksagenda (zie Bijlage 4) die jaarlijks bijgesteld wordt en een onderzoeksdag
waarin de resultaten van collega’s en van stagiaires gepresenteerd worden.
- Jaarlijks analyseren van de resultaten in het vervolgonderwijs met de decanen.
Een belangrijke vraag is: hoe krijg je een prestatie- of resultaatgerichte cultuur zonder afrekencultuur?
Als je goed of steeds beter onderwijs wilt geven, is het niet meer dan logisch dat je eerst weet hoe
goed dat onderwijs is, en bij aanpassingen ook weet of en waarin het onderwijs verbeterd is. Dat is
de noodzaak tot het onderzoeken van de kwaliteit en geeft een zinvolle - want intrinsiek
gemotiveerde - manier van onderzoeken van de kwaliteit, waarbij voor iedereen duidelijk is dat de
cijferrapportages vooral bedoeld zijn om de dialoog te activeren en uiteindelijk het onderwijs te
verbeteren. Het eigenaarschap van de kwaliteitszorg van het onderwijs zal steeds meer bij de secties
en teams komen te liggen, zij kunnen daarbij een beroep doen op ondersteuning vanuit MMP maar
ook onderlinge lesbezoeken en het vergelijken van toetsen, horen bij de kwaliteitsontwikkeling.
De school neemt de tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers zeer
serieus. Deze onderzoeken worden altijd in de kwaliteitsgroep besproken en daarna verspreid. De
tevredenheid van de leerlingen kan ook op kleinere schaal gemeten worden in de lessen: dat kan
door de LED’s maar ook door gesprekken en het voortdurend geven en ontvangen van feedback. Uit
onderzoek van met name Hattie blijkt het openstaan voor feedback één van de dominante
succesfactoren voor succesvol lesgeven te zijn.
Doelen
1. Onderzoeksplan herijken en de onderzoeken meer in lijn brengen met de
ontwikkelingsplannen van de school.
2. Intensiveren van lesbezoek: door schoolleiding maar vooral door collega-docenten
(eigenaarschap docenten)
3. Leerlingonderzoeken intensiveren, inclusief het geven en open staan voor feedback.
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3.4.2 Onderwijsontwikkeling
De afgelopen jaren is vooral ingezet op de docent als expert. De veranderingen in de maatschappij
hebben ervoor gezorgd dat de inzet van een bekwame vakdocenten voor leerlingen niet meer
voldoende is om actief en gemotiveerd met school bezig te zijn. Dat wil niet zeggen dat de intrinsieke
nieuwsgierigheid van de leerlingen de afgelopen jaren wezenlijk is veranderd, er moeten alleen
andere bronnen aangeboord worden om die nieuwsgierigheid om te buigen in leergierigheid. In de
komende periode zetten we daarom in op dat de leerling meer eigenaar wordt van zijn eigen
leerproces en dat de docent de regisseur is die hem in dat proces stuurt11. Dit moet ervoor zorgen
dat de meer consumerende leerling die we afgelopen jaren ook in de les hebben gehad een actieve,
onderzoekende houding gaat aannemen. In dat gedrag zal de docent een voorbeeldrol moeten
aannemen. Dit betekent ook dat er de komende periode expliciet aandacht besteed gaat worden aan
reflectie, het geven van feedback (zie 3.4.1), samen leren en intervisie bij het personeel. Een
innovatieve, ontwikkelingsgerichte houding van het personeel is noodzakelijk om deze verandering
succesvol te laten verlopen.
Om de veranderingen in ons onderwijs in goede banen te leiden en vooral voor een duidelijke koers
te zorgen, wordt een onderwijsinnovatiecommissie aangesteld. Deze commissie is er vóór en dóór
docenten, stuurt de onderwijsontwikkelingen in de school aan en zorgt dat de docenten op de
hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.
Eén van de ontwikkelingen waar onze aandacht de komende periode naar uit zal gaan is het
aanbieden van gepersonaliseerd onderwijs. Het zal duidelijk moeten worden wat de mogelijkheden
voor het Theresialyceum zijn met inachtneming van de balans waarbij rekening wordt gehouden van
mogelijkheden en grenzen van leerlingen en van personeel. Ontwikkelingen die in dit kader
onderzocht moeten worden zijn o.a. lenteschool, de onderwijsvorm en de organisatie van het
aanbieden van lessen. Het bieden van kansen aan de leerlingen willen we handhaven. Er moet wel
een betere vorm gevonden worden om de balans te kunnen ervaren.
Doelen
1. De onderwijsinnovatieontwikkeling stuurt mede de onderwijsontwikkelingen aan met
vernieuwende, duidelijke en haalbare doelen, waar mogelijk ook meetbaar. De teams en
secties werken deze doelen verder uit naar de praktijk.
2. De onderwijsinnovatiecommissie geeft mede invulling aan de onderwijskundige onderwerpen
op de studiedagen voor het personeel.
3. De onderwijsinnovatiecommissie zorgt dat (nieuwe) inzichten op het gebied van onderwijs
onder de aandacht van het onderwijzend personeel wordt gebracht.
4. Er wordt onderzocht welke wijze van personaliseren de meeste kans op succes heeft op het
Theresialyceum. Aanpassingen en aanvullingen op de huidige vorm die hiervoor nodig zijn
worden voorbereid en vervolgens als beleid vormgegeven.
5. In de functioneringsgesprekken én in de mentorgesprekken wordt expliciet aandacht besteed
aan reflectie, feedback geven en ontvangen en deelnemen aan intervisie.
6. Alle docenten zijn in staat om de leerling eigenaar te laten zijn in zijn eigen leerproces, waarbij
de docent de regisseur is die dit proces stuurt.

11

Deze ontwikkeling is conform de OMO-strategie. In Koers2016 stond de docent centraal en in de
(concept)Keoets2023 is de focus verschoven naar de leerling.
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3.4.3 AOS
Het Theresialyceum is een actieve netwerkpartner is de AOS-Midden Brabant. Het opleiden van
studenten draagt bij aan de eigen schoolontwikkeling en aan de professionalisering en ontwikkelen
van de zittende docenten en door het opleiden van jonge docenten dragen we ons steentje bij aan
de kwaliteitsverbetering van de beroepspraktijk. Als actieve AOS leiden we niet alleen de docent van
morgen op maar we geven ook vorm aan die opleiding en participeren in aanpalende projecten zoals
de VSLV (Versterking Samenwerking Lerarenopleiding en Scholen) en de BSL-projecten (Begeleiding
Startende Leraren).
Onderzoekende houding
Vakdocenten +
--------------------------------------------------- =
Lerende Organisatie

Doelen
In de periode van het schoolplan 2016-2020:
1. Zijn alle ervaren docenten in principe ook SPD’er.
2. Zijn al onze SPD’ers gecertificeerd.
3. Begeleidt iedere vakgroep stagiaires.
4. Zijn de schoolopdrachten in het opleiden en onderzoeken in overleg met de
opleidingsdocenten gekoppeld aan onze eigen beleidsagenda.
5. Organiseren we schoolgebonden cursussen voor SPD’ers (bijvoorbeeld; hoe begeleid je
onderzoek), waar mogelijk worden die cursussen samen met de studenten gevolgd.
6. Is het participeren in de AOS een vast onderdeel van de gesprekscyclus geworden.
7. Wordt jaarlijks de onderzoeksagenda herijkt waarbij de focus bepaald wordt door de
schoolontwikkeling.

3.5

Strategisch HRM

Algemeen
“De mens maakt het verschil” staat in Koers 2016 van OMO. Een overtuiging van de vereniging maar
zeker ook de overtuiging van de school. Voor het succesvol realiseren van goed onderwijs voor
iedere leerling is de kwaliteit van het personeel cruciaal. Omdat het tevens onze overtuiging is dat wij
onze leerlingen pas iets kunnen leren als wij onszelf ontwikkelen, zelf over lerend vermogen
beschikken en dat ook tonen maken deze aspecten deel uit van de gewenste professionele cultuur in
onze school. Werken aan een dergelijke cultuur, waarin medewerkers en leerlingen kunnen
excelleren, is een speerpunt van het personeelsbeleid.
Professionaliteit is expliciet onderwerp van gesprek in de gesprekscyclus op de school. Gedeelde
beroepswaarden (vrolijk, verrijkend, verrassend, vakmanschap en verantwoordelijk eigenaarschap)
voor alle medewerkers en daaraan gekoppeld gedragspatronen (disposities) maken onderdeel uit
van de gesprekscyclus tussen medewerker en leidinggevende. De ontwikkeling van de individuele
medewerker staat centraal in de gesprekken. Het leiderschap binnen de school is er op gericht alle
medewerkers ruimte en ontplooiingskansen te geven. Het bindmiddel is vertrouwen in ieders
vakmanschap en eigenaarschap, en in elkaar, in een veilige werkomgeving.
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Het HRM-beleid in de school is een voortzetting van wat in de vorige periode in gang is gezet met
nieuwe (OMO) elementen die logischerwijs passen in dat beleid. Daarbij willen we een koppeling
leggen tussen HRM en de doelen en het leiderschap van de school. Ook in het HRM-beleid zijn de
begrippen balans, samenwerking en eigenaarschap de rode draad. Balans tussen activiteiten en
werkdruk, samenwerking in leren met en van elkaar en eigenaarschap in de vorm van
verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling en professionaliteit.
HRM-beleid dus, dat past binnen de nieuwe OMO-kaders en streeft naar zowel opbrengsten voor de
organisatie, zoals goede onderwijsresultaten en betrokkenheid van de medewerkers als opbrengsten
voor de medewerkers zelf, zoals tevredenheid met het werk, welzijn, een goede balans tussen werk
en privé, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit.
Aandachtspunten
Expliciete HRM-aandacht in de komende beleidsperiode gaat uit naar onderstaande zaken:
-

-

-

-

Verdere ontwikkeling naar een lerende organisatie.
In het werk komt de pedagogisch didactische component steeds meer centraal te staan
gericht op brede talentontwikkeling en vorming van het leerproces van de leerling (zie
paragraaf 3.2). Vooral de docent vervult een cruciale rol in dit leerproces van de leerling. De
kwaliteit van de docent bepaalt immers mede de kwaliteit van het leerproces. Dit maakt dat
de school bij werving en selectie streeft naar uitsluitend bevoegde docenten voor de klas en
zo mogelijk naar docenten met een academische opleiding /instelling. Het
begeleidingstraject van startende leraren (BSL zie paragraaf 3.4.3) zal samengevoegd worden
met het bestaande begeleidingstraject voor nieuwe docenten in de school en voor de
starters in het onderwijs uitgebouwd worden naar een driejarig begeleidingstraject.
Aansluiten bij de leerstijl en het ritme van de leerling zal er ook toe leiden dat methodes niet
meer centraal staan. Digitalisering en gebruik van laptops en of tablets is bij dit proces
onontkoombaar. Met ingang van schooljaar 2016-2017 heeft heel de school Wifi en ontstaan
er nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs. (Zie paragraaf 3.2.3) De medewerkers zijn
degenen die hiertoe voldoende toegerust moeten zijn om dit onderwijs in de praktijk te
kunnen brengen. Van de medewerkers wordt daarom verwacht dat zij zich doorlopend
ontwikkelen en werken aan hun inzetbaarheid. Aan de andere kant zal de school -binnen
haar financiële mogelijkheden- zoveel mogelijk professionaliseringsactiviteiten faciliteren,
die door het individu, de sectie of afdeling, het team worden aangereikt en tegelijkertijd een
centraal scholingsaanbod aanbieden, dat aansluit bij het gewenste onderwijsbeleid. Verdere
scholing op het gebied van e-learning en ICT-vaardigheden en op het gebied van
differentiëren zal zeker onderdeel van dit centrale scholingsaanbod zijn. De effectiviteit van
het collectieve scholingsbeleid is de laatste jaren al aanzienlijk vergroot doordat er meer
scholing wordt aangeboden die afgestemd is op teamplannen of op plannen van
ontwikkelgroepen, maar de zeggenschap ten aanzien van het scholingsaanbod willen we nog
verder vergroten door de nieuwe commissie onderwijsinnovatie hierin een rol te laten
vervullen.
Naast bovengenoemde scholingsactiviteiten stimuleert en faciliteert de school deelname aan
kennis- en kwaliteitskringen, leernetwerken, ontwikkelgroepen, intervisie en collegiale
consultatie.
In de teams /secties en afdelingen OOP zou een toenemende cultuur moeten komen van
gespreid en/of gedeeld leiderschap en een professionele leercultuur. Het benutten en
aansporen van verschillende expertises moet gestimuleerd worden. Met andere woorden:
we moeten niet alleen differentiëren en personaliseren in het onderwijs (zie paragraaf 3.2.1)
maar ook bij degenen die werkzaam zijn in het onderwijs. Daarbij hoort ook dat niet altijd
alles in complete teams of secties aangepakt wordt, er kan worden vergaderd en gewerkt in
sub-teams na het uitzetten van gezamenlijke visies. Dit impliceert ook dat de autonomie van
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-

de teams verhoogd en de professionele ruimte vergroot worden. Dit zal werkdruk verlagend
en zeker werkplezier verhogend zijn.
Het eigenaarschap lager in de organisatie leggen impliceert vertrouwen in de medewerkers
maar vraagt ook om het zelf meer verantwoordelijkheid zijn voor de kwaliteit van de
uitvoering en vraagt om een cultuur van het met en van elkaar willen leren. Denk daarbij aan:
feedback, lesbezoek, intervisie, intensieve begeleiding, inwerken van nieuwe medewerkers,
peergroepen etc.

Onderzoek in het onderwijs in de school heeft zich in de afgelopen jaren een mooie plek verworven
in de school. Voor activiteiten hieromtrent wordt verwezen naar paragraaf 4.4.3 en naar de
onderzoekagenda in bijlage 4. Ook willen we alle SPD’ ers beter scholen op het terrein van
onderzoekvaardigheden, zodat de stagiair hierbij (nog) beter begeleid kan worden en het onderzoek
een nog grotere waarde ook voor de schoolpraktijk kan krijgen.
De werkdruk blijft een punt van zorg, zoals is gebleken uit het medewerkertevredenheidsonderzoek
(MTO) van november 2015 (zie paragraaf 2.2). Uit onderzoek onder het personeel blijkt dat de
werkdruk veroorzaakt wordt door frequent en ad hoc doorkruisen van planningen, met o.a. tot
gevolg dat leerlingen vaak onverwacht afwezig zijn. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.5 gaan we de
planning aanscherpen. Een andere oorzaak is de versnippering van taken. Door samen met de
medewerker te focussen in het taakbeleid, en de taken meer in thema’s te bundelen (bijv: zorg,
hoogbegaafdheid, onderwijsinnovatie) wordt de versnippering gereduceerd. Met een vaste groep
medewerkers wordt in nauw overleg met de personeelsraad een nieuwe opzet van het taakbeleid
ontwikkeld, met zeker bijzondere aandacht voor de deeltijders. Dit taakbeleid wordt in de
tussenmeting van de MTO in het najaar 2017 gemeten en mogelijk bijgesteld. Een ander aspect uit
het MTO dat we willen verbeteren is de waarderingsscore voor de gesprekscyclus. Doel is de
waarderingsscore van 6,6 te verbeteren maar vooral het percentage ontevreden medewerkers (17%)
verlagen.
Dit alles leidt tot de volgende doelen waarbij opgemerkt wordt dat de ambities op het terrein van het
personeelsbeleid altijd herkenbaar moeten terugkomen in het integraal personeelsmanagement, de
gesprekscyclus en in de HR-instrumenten als werving en selectie, scholing en begeleiding.
Doelen
1. Medewerkers worden (nog) meer eigenaar van eigen ontwikkeling en professionaliteit; in
2018 bezit 90% van de medewerkers een POP.
2. Verhoging van het percentage bevoegde docenten voor de klas (maximaal 4% onbevoegd; dit
percentage onbevoegd is dan inclusief de leraren in opleiding).
3. Verhoging van het aantal docenten met een (academische) masteropleiding.
4. Alle startende docenten in het onderwijs nemen deel aan een driejarig begeleidingstraject.
5. Collectieve scholingsbeleid meer bottom up organiseren samen met de commissie
onderwijsinnovatie.
6. Investeren in een lerende organisatie; faciliteren en stimuleren van een professionele
leercultuur door verdere uitbouw naar professionele leergemeenschappen (PLG’s) in de
school (in secties, (deel)teams, videogroepen en andere peergroepen) met daarin een
cultuur van reflectie, feedback en samen leren als voedingsbodem voor persoonlijke
ontwikkeling.
7. Alle SPD ’ers zijn geschoold in onderzoekvaardigheden.
8. Een hogere waardering van de werkdruk in het (peiling 2015 = 6,5); werkomstandigheden
(met name ervaren werkdruk en mentale belasting) verbeteren door slimmer organiseren
van het taakbeleid.
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9. Gesprekscyclus verder verbeteren; waardering MTO van 6,6 verbeteren en percentage van
ontevreden medewerkers verlagen naar 10%.
10. Als school willen wij zoveel mogelijk een afspiegeling van onze samenleving zijn. Om die
reden streven wij naar een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen en bij
gelijke geschiktheid naar het vergroten van het aantal allochtone medewerkers in onze
organisatie.

3.6

Financieel en Facilitair
A. FINANCIEEL

De lumpsum wordt voor het overgrote deel bepaald op basis van het aantal ingeschreven leerlingen.
De leerlingpopulatie kent een zeer stabiel beeld, met zelfs een lichte stijging in de afgelopen jaren:
Schooljaar (1 okt)
2011
2012
2013
2014
2016
Aantal leerlingen*
1322
1359
1353
1380
1410
* Het aantal leerlingen is exclusief de leerlingen die ingeschreven staan op
de Frater van Gemertschool en exclusief de Vavo-leerlingen.
Voor de komende jaren verwachten we dit prettige stabiele beeld vast te kunnen houden en
mogelijk dat het aantal leerlingen nog iets gaat stijgen:
Schooljaar (1 okt)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Leerjaar 1
264 271 263 290 270 260 260
Leerjaar 2
265 256 246 245 273 255 245
Leerjaar 3 (havo/vwo)
247 242 245 240 235 262 245
Leerjaar 4 (havo/vwo)
266 270 267 270 266 265 290
Leerjaar 5 (havo)
132 122 141 135 135 130 125
Leerjaar 5 (vwo)
121 143 127 136 135 140 135
Leerjaar 6 (vwo)
115 108 125 112 125 123 129
TOTAAL 1.410 1.412 1.414 1.428 1.439 1.435 1.429
Deze toename is gebaseerd op twee onafhankelijke ontwikkelingen: ten eerste leert ervaring van
collega-scholen dat een nieuw gebouw een positieve impact heeft op de aanmeldingen. Ten tweede
gaan meer scholen in Tilburg de instroom maximaliseren, en zeker de toelatingsbeperking van het
Odulphuslyceum kan een positief effect hebben op onze aanmeldingen, met zelfs de vraag of wij ook
een limiet moeten gaan stellen. Wij zijn overigens van mening dat dergelijke afspraken in een breder,
regionaal verband, afgestemd moeten worden en dat deze afspraken niet kunnen worden niet
losgezien van de huisvestingsmogelijkheden.
Circa 85% van de middelen van de school worden besteed aan personeel. Binnen de materiële
uitgaven vormen huisvestingslasten, kosten i.v.m. ICT en traditionele leermiddelen de hoofdmoot.
In de achterliggende periode hebben de huisvestingslasten grote wijzigingen ondergaan. Een
belangrijke investering van 7,5 M€ is gedaan in het gebouw, van dit bedrag is ongeveer de helft
afkomstig van de gemeente en het overige deel is een lening bij de vereniging OMO.
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Bij de vernieuwbouw is gestreefd naar duurzaamheid waardoor de energielasten de komende jaren
substantieel omlaag gaan, van deze besparingen zullen de aflossingen aan de vereniging gerealiseerd
worden. De duurzaamheidsmaatregelen zijn o.a.: extra dak- en gevelisolatie, koude warmte opslag
en 600 m2 zonnepanelen (de zonnepanelen zijn formeel gefinancierd buiten de bouw om). Als gevolg
van hoge lasten i.v.m. tijdelijke huisvesting is een beroep gedaan op de reserves. Toch is het
weerstandsvermogen nog boven de OMO-grens. We willen het weerstandsvermogen terugbrengen
tot 8 à 10% conform de OMO-afspraak maar dit mag niet leiden tot hogere structurele lasten. Zo
zullen de incidentele uitgaven voor de bouw het weerstandsvermogen drukken maar zien we ook in
onze meerjarenbegroting dat we een paar mindere jaren moeten overbruggen. Daarbij investeren
we bijvoorbeeld bewust in het vasthouden van talentvolle jongere collega’s.
Het beleid voor de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen staat in Bijlage 3
Doelen
1. De leerling-instroom constant houden en actief participeren in OMO- en/of regionaal overleg
over afspraken met betrekking tot limitering leerlingenaantal.
2. Het financieel beleid van de school wordt binnen de kaders van de richtlijnen van de
Vereniging de komende periode gericht op het verminderen van het weerstandsvermogen
naar ca. 8 à 10% van de omvang van de middelen zonder dat dit leidt tot structureel hogere
lasten.

B. FACILITAIR
In schooljaar 2015-2016 is tweederde van het gebouw grondig gerenoveerd. Hierbij is aandacht
besteed aan facilities, zoals inrichting van lokalen en Wifi en aan schoolklimaat en duurzaamheid. In
aangepakte deel van het gebouw zijn installaties vervangen. Verwarming gebeurt met
warmte/koude-opslag en de elektrische installatie wordt gevoed door zonne-energie. Dit vergt
nieuwe know how bij het facilitair personeel. Omdat een deel van de installaties ook dienst doet voor
de in 2017 te bouwen Jozef-mavo zal samenwerking gewenst zijn.
Het resterende deel van het gebouw is echter nog steeds 50 jaar oud en aan grondige vernieuwing
toe. Het verkrijgen van financiering voor een renovatie van dit gebouwdeel krijgt zeer hoge prioriteit.
Ondertussen zal dit gebouwdeel het noodzakelijke onderhoud moeten krijgen. Een aangepast
onderhoudsplan zal worden opgesteld.
Doelen
1. In 2017 wordt een Meerjarenonderhoudsplan (MOP) opgesteld voor het gerenoveerde
gebouwdeel en een onderhoudsplan voor het nog te renoveren deel.
2. In de loop van dit schoolplan wordt de financiering voor fase 2 van de bouwoperatie
gerealiseerd.
3. Het facilitair personeel (Theresialyceum én Jozefmavo) zal geschoold worden om het nodige
inzicht te verkrijgen in de werking van de nieuwe installaties en elkaars werkzaamheden te
kunnen overnemen (redundantie).
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C. ICT

De afgelopen periode heeft de ICT-architectuur een stormachtige ontwikkeling ondergaan.
Uitgaande van het OMO-ICT-beleid “Uitbesteden, tenzij” is zoveel mogelijk voor externe oplossingen
gekozen met als duidelijkste voorbeeld het omzetten van alle e-mail naar de Cloud middels Office365.
Inmiddels is ook het leeuwendeel van de data naar de Cloud gemigreerd. De servers zijn grotendeels
gevirtualiseerd en kunnen bij een volgende migratie ook extern ondergebracht worden. Diensten als
aanleg en monitoring van de actieve netwerkcomponenten waaronder Wifi zijn extern belegd. De
ICT-afdeling heeft in korte tijd ingrijpende verhuizingen moeten realiseren (naar 40 noodlokalen) en
heeft door creatieve oplossingen, zoals een Wifi-brug, de kosten weten te beheersen en het
serviceniveau op het gebruikelijke hoge peil weten te houden. Om de service nog soepeler te laten
verlopen is een incident managementsysteem ingericht en kan het beheer op afstand worden
uitgevoerd. Door middel van een nieuw cliënt managementsysteem zijn we afgelopen jaar in korte
tijd overgegaan naar Windows 8.1 en zijn de nieuwste Office-applicaties uitgerold.
Er wordt intensief overlegd en samengewerkt met OMO-scholen in de omgeving.
In de komende periode zal alle data overgebracht worden naar de Cloud en zal de ICT-inrichting
steeds meer het werken in groepen faciliteren.
De huidige telefooncentrale zal vervangen worden door een webbased oplossing. Voor het inloggen
op de Wifi zal aansluiting worden gezocht bij Eduroam, met o.a. als voordeel dat leerlingen bij open
dagen van het hoger onderwijs meteen van de ICT-faciliteiten gebruik kunnen maken. Door het tijd
en plaats ongebonden werken zal ook het aansturen van de printers geüpdatet moeten worden.
Zoals in 3.2.3 aangestipt zal de bescherming van persoonsgegevens steeds belangrijker worden en
zullen we gaan anticiperen op de aangekondigde aangescherpte regels rondom de bescherming van
persoonsgegevens. Bij alle applicaties en de verwerking van gegevens zal de mogelijkheid van
datalekken kritisch onder de loep worden genomen.

Doelen
1. Alle data in de Cloud (Office365) en onderzoek naar de mogelijkheden voor leerlingen.
2. Het faciliteren van samenwerken in de Cloud (Teamsites, Sharepoint etc) .
3. Aansluiting bij Eduroam.
4. Uitbesteding telefonie naar een webbased oplossing.
5. Implementatie E-Printing.
6. Actief beleid op privacy en datalekken, zowel technisch, contractueel als qua
gebruikersbewustwording.

3.7 Hoe nu verder?
De komende vier jaar zal er tijdens de uitvoering van het schoolplan regelmatig een stand van
zaken onderzoek uitgevoerd worden en met een dashboard inzichtelijk worden gemaakt of we
op de goede weg zijn, waar bijgestuurd en waar meer gas moet worden gegeven.
Alle medewerkers zijn al betrokken geweest bij de totstandkoming van het schoolplan maar om
dit schoolplan geen papieren tijger te laten zijn zullen de medewerkers in een vroeg stadium
betrokken worden bij de prioritering van de plannen. Wij hebben goede ervaringen met een
systeem waarbij iedereen gevraagd wordt om de beschreven plannen in een matrix te
waarderen en per kolom 0 punten te verdelen (Bijlage 5). Er waren geen antwoorden goed of
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fout, want het schoolplan was al vastgesteld maar het gaf wel duidelijk aan waarmee gestart
moest worden. Naast de prioritering was een belangrijke opbrengst dat het draagvlak vergroot
werd, zoals een ervaren collega fijntjes opmerkte: “Dit is de eerste keer dat ik een schoolplan
echt gelezen heb”.
De inzet voor het huidige schoolplan is dat het niet alleen gelezen, maar ook geleefd wordt.
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Bijlage 1 Testimonium (Theresia-CV)
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Bijlage 2 Waarderingskader Onderwijsinspectie 2017

WAARDERINGSKADER 2017
SECTOR VOORTGEZET ONDERWIJS
1 Onderwijsresultaten
Standaard 1.1 - Resultaten
Standaard 1.2 - Sociale en maatschappelijke competenties
Standaard 1.3 - Vervolgsucces
2 Onderwijsproces
Standaard 2.1 - Aanbod
Standaard 2.2 - Zicht op ontwikkeling en begeleiding
Standaard 2.3 - Didactisch handelen
Standaard 2.4 - Extra ondersteuning
Standaard 2.5 - Onderwijstijd
Standaard 2.6 - Samenwerking
Standaard 2.7 - Praktijkvorming/stage
Standaard 2.8 - Toetsing en afsluiting
3 Schoolklimaat
Standaard 3.1 - Veiligheid
Standaard 3.2 - Ondersteunend en stimulerend schoolklimaat
4 kwaliteitszorg en ambitie
Standaard 4.1 - Doelen, evaluatie en verbetering
Standaard 4.2 - Structuur en cultuur
Standaard 4.3 - Verantwoording en dialoog
5 Financieel beheer
Standaard 5.1 - Continuïteit
Standaard 5.2 - Doelmatigheid
Standaard 5.3 - Rechtmatigheid
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Kwaliteitszorg
Het initiatiefwetsvoorstel van Bisschop c.s. 2 zal ook terugkomen in het nieuwe toezichtkader. Dit initiatiefwetsvoorstel
biedt besturen en scholen duidelijkheid over de wettelijke minimumeisen waaraan het onderwijs moet voldoen; de
beoordeling door de inspectie vindt plaats aan de hand van duidelijke ‘spelregels’ in de vorm van de wettelijk vastgelegde
deugdelijkheidseisen. Het eigen schoolplan (van de school) vervult daarbij een sleutelpositie. Het schoolplan beschrijft niet
alleen de eigen visie op de kwaliteit maar ook het stelsel van kwaliteitszorg van de school. Het functioneren van de
kwaliteitszorgcyclus staat daarbij centraal, niet de door de school gemaakte keuzes of de wijze van uitvoering. Het
wetsvoorstel geeft hierdoor meer ruimte aan de professionals in het onderwijs en versterkt de horizontale verantwoording
in het onderwijs.
Het schoolplan5 geeft een beschrijving van het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg.

Inspectie

1.
2.

De school heeft beleid geformuleerd over het schoolklimaat in het schoolplan (art. 24, tweede lid, WVO). Dit
beleid is een gezamenlijk gedragen beleid en herkenbaar in de gehele school.
De wet geeft aan dat het onderwijs zich moet richten op het bevorderen van actief burgerschap en sociale
integratie. Daarnaast moet het onderwijs mede gericht zijn op het feit dat leerlingen kennis hebben van en
kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten (art. 17 WVO). Dit is gerelateerd
aan de eis om het onderwijs aan te laten sluiten op de voortgang in een ononderbroken ontwikkelproces van
leerlingen en aan de eis om vorderingen in kennis en vaardigheden te volgen. Dit betekent dat de school kan laten
zien dat zij de resultaten nastreeft op niet-cognitieve ontwikkelingsgebieden. Deze doelen heeft zij opgeschreven
in het schoolplan.

3.

De school heeft in haar schoolplan de eigen opdrachten voor het onderwijs omschreven. Ook heeft zij
aangegeven hoe zij de kwaliteit bewaakt. Dit omvat de voortgang van de ontwikkeling van leerlingen en de
afstemming van het onderwijs op de ontwikkeling van leerlingen. Dit veronderstelt dat de school regelmatig
evalueert wat de resultaten zijn van haar leerlingen én wat de kwaliteit is van het pedagogisch-didactisch
handelen van de leraren zoals de school dat heeft omschreven in het schoolplan. Op basis van de evaluaties
neemt de school maatregelen ter verbetering van de kwaliteit.

4.

De school heeft ambitieuze doelen voor zichzelf geformuleerd die passen bij haar maatschappelijke opdracht. Via
een cyclisch werkend systeem van kwaliteitszorg evalueert zij alle doelstellingen uit haar schoolplan. Het omvat in
ieder geval objectieve evaluaties over het schoolklimaat, het aanbod, het didactisch handelen en de afstemming.
Hierbij betrekt zij ook de tevredenheid van haar stakeholders. Op basis van deze evaluatie neemt zij planmatig en
doelgericht maatregelen ter verbetering.

5.

Het schoolplan en de zorgplicht voor de kwaliteit van het onderwijs staan centraal om het verbeteren van en de
verantwoording over de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen.

6.
7.

In het schoolplan moet een beschrijving van het personeelsbeleid worden opgenomen.
De school heeft haar beleid over het pedagogisch-didactisch handelen in het schoolplan geformuleerd (art. 24,
tweede en derde lid, WVO). Dit beleid is zichtbaar in het dagelijks handelen van de leraren.
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Bijlage 3 Beleid voor de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen
Het Theresialyceum aanvaardt geen geldelijke bijdragen die op enigerlei wijze leiden tot het stellen
van voorwaarden. Het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’, dat
gedragsregels bevat die scholen als richtlijn kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid, dient hierbij als
leidraad.
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Bijlage 4 Onderzoeksagenda
ONDERZOEKSAGENDA THERESIALYCEUM

onderzoek door en voor de school

Inhoud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inleiding
MMP
Beleidsmatig
Docentonderzoeker
Kwaliteitsgroep
Secties als onderzoekers
Projecten
Onderzoeksdag
Iedereen leert!

T.Oudejans
September 2015

1.

Inleiding

Een onderzoekende school weet bewust waar zij mee bezig is, meet en weet wat ze kan verbeteren
en bijstellen en is dus continu bezig met kwaliteitszorg (pdca). Als Theresialyceum vinden wij het
belangrijk dat er onderzoek plaatsvindt op alle niveaus en alle geledingen én dat het gedeeld wordt.
Wij hanteren bewust een brede definitie van onderzoek: iedere medewerker die regelmatig even
stilstaat bij zijn handelen, bijstelt en de veranderingen ook weer reflecteert, pleegt onderzoek.
Docenten die taakuren krijgen om een project uit te voeren, bijvoorbeeld hoe het Leren Leren in de
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onderbouw verbeterd kan worden of om een nieuw vak te ontwikkelen, beschouwen we als een
onderzoeksgroep. Er zijn nu 2 groepen docenten die als kwaliteitsgroep of datateam structureel
onderzoek uitvoeren en er zijn 2 medewerkers vrijgemaakt en geschoold om de onderzoeksvragen
cijfermatig te ondersteunen.
Dat alles neemt niet weg dat het bijzonder belangrijk is dat onder de AOS-vlag meer medewerkers
geschoold en gefaciliteerd worden voor een groter onderzoek. Wij merken dat die docentonderzoekers een blijvende onderzoekende houding krijgen.
Eén keer per jaar, aan het einde van het schooljaar, is er een speciale studiedag voor het personeel
waarin alle onderzoeken gepresenteerd worden. Sommige plenair en de rest in de vorm van
workshops. Na evaluatie worden naar behoefte onderwerpen in het lopende schooljaar vaker
gepresenteerd en uitgewerkt.
In hoofdstuk 2 wordt de toegenomen rol van MMP beschreven. In hoofdstuk wordt de rol van
onderzoek bij bepaling van het beleid geschetst. In de hoofdstukken 4 t/m 9 wordt een overzicht
gegeven van de verschillende soorten onderzoek die op de laatste studiedag gepresenteerd zijn.

2.

MMP

Het Magister Management Platform (MMP) is een schil om het leerlingadministratiesysteem. Deze
managementtool biedt de mogelijkheid om data-onderzoek te verrichten. Bijvoorbeeld door de
prestaties van de leerlingen in 4 vwo voor het vak Frans af te zetten tegen de andere moderne
vreemde talen of tegen de cijfers van die groep in klas 3. Bij beleidsvoorbereiding wordt veelvuldig
gebruik gemaakt van de mogelijkheden van MMP.
Het aantal collega’s dat kan werken met MMP groeit ieder jaar, zo is afgelopen jaar een
masterstudent geschoold en een medewerkster P&O, deze laatste geeft jaarlijks alle sectievoorzitters
een overzicht van de resultaten van de sectieleden. De docenten zien dan hun gemiddelde cijfer en
het percentage onvoldoendes afgezet tegen de jaarlaagcollega’s. Bij de structurele sectiegesprekken
met de schoolleiding is dit overzicht een vast onderdeel.
Van alle docenten wordt hun overzicht in hun digitale personeelsdossier ontsloten en het is een
gespreks-item bij POP-, functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Niet om iemand op af te
rekenen maar vooral om aan te geven hoe collega’s van elkaar kunnen leren.
Door bovengenoemde acties is de bekendheid met MMP toegenomen en gebeurt het in
toenemende mate dat er uit afdelingen of secties onderzoeksvragen komen. Zo is vorig jaar op
verzoek van de bovenbouw havo onderzocht hoe succesrijk de leerlingen zijn die instromen uit het
vmbo en welke vakken mogelijk een struikelblok vormen.

3.

Beleidsmatig

Bij beleidsvoorbereiding is het standaard dat er een onderzoek wordt verricht en er information
based wordt beslist. Zo is er veel onderzoek verricht over de driejarige brugperiode, het
onderbouwrendement en aanpassingen overgangsnormen.
Het ManagementVenster van Vensters voor Verantwoording geeft in toenemende mate input. Sinds
een paar jaar worden data-overzichten geplaats over de studieresultaten van onze afgestudeerden in
het hoger onderwijs. Deze rapporten worden besproken met de kwaliteitsgroep (zie par. 6) en met
de decanen omdat het inzicht kan geven in de advisering bij de studiekeuze. De rapporten gaan ook
naar de bovenbouwteams: alle docenten zijn als mentor betrokken bij de oriëntatie op studie en
beroep maar vooral omdat het succes in het hoger onderwijs voor ons een belangrijke indicator is.
Een belangrijk aspect van Vensters voor Verantwoording en de publicatie op het web
(Scholenopdekaart.nl) is de tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen. Deze
onderzoeken worden jaarlijks uitgezet onder ouders en leerlingen van jaarlaag 3. Wij hebben er voor
gekozen om om het jaar mee te doen aan de Laks-monitor. Dit is een zeer uitgebreide vragenlijst
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onder alle leerlingen. De resultaten worden besproken met de leerlingenraad, met de
kwaliteitsgroep en als daar aanleiding voor is ook met anderen in de school.
Een onderzoek naar de probleemvakken voor instroomleerlingen is gebruikt om de begeleidingsuren
te optimaliseren. Een onderzoek naar de uren geoorloofd verzuim wordt op de ouderavonden aan
alle ouders gepresenteerd (gedeelde zorg).

4.

Docentonderzoeker

1. AOS
Afgelopen jaren zijn er structureel 2 à 3 docenten per schooljaar die ruim gestimuleerd en
gefaciliteerd worden om een gedegen onderzoek uit te voeren. Dit is gestart met de mogelijkheden
van het project Krachtig Meesterschap en daarna voortgezet onder AOS-paraplu. Het mes snijdt aan
meer kanten: de onderzoeken zijn belangrijk voor de school, het geeft de deelnemende docenten de
tijd en ondersteuning om zich verder te ontwikkelen én we constateren dat de docenten na afloop
van het onderzoek de onderzoekende attitude behouden.
Naast de docenten die onderzoek doen, ontvangen we ieder jaar vele docenten in opleiding. Deze
stagiaires en lio’s van met name van Flot en de ULT hebben allemaal als opdracht vakgebonden
praktijkonderzoeken uit te voeren. De lijn binnen de school is om dit zoveel mogelijk te concentreren
op onderzoeken in jaarlaag 3 op differentiatie en toetsing.
2. Overige docentonderzoeken
Zittende docenten doen in het kader van hun eerstegraads opleiding een masteronderzoek. De
onderzoeksvraag wordt in overleg met de schoolleiding opgesteld en tools zoals MMP worden ter
beschikking gesteld.
Momenteel zijn er 2 docenten in een promotietraject (beeldende de vakken en natuurkunde). Hun
expertise wordt zoveel mogelijk gebruikt.
Ten slotte zijn er docenten die voor hun persoonlijke professionele ontwikkeling scholing volgen en
daar ook onderzoek voor moeten verrichten. Afgelopen schooljaar waren er bijv 2 docenten met een
bachelor Psychologie bezig, 3 docenten met master Sen, 1 docent volgde de opleiding jeugdcoach en
1 docent is afgestudeerd in HR-management met een onderzoek op school naar het decanaat en de
oriëntatie op studie en beroep.

5.

Kwaliteitsgroep

1. Samenstelling
Het datateam van het Theresialyceum bestaat totaal uit 6 personen: de rector, vier docenten als lid
van de kwaliteitsgroep, 1 docenten als data-onderzoeker. In de kwaliteitsgroep (rector + vier
docenten) werden onderzoeksvragen geformuleerd en de onderzoeken besproken. De
kwaliteitsgroep kwam tweewekelijks bij elkaar. In het rooster is vast uur geblokt voor deze activiteit.
De docenten van de kwaliteitsgroep zijn gefaciliteerd met ieder 25 klokuren op jaarbasis. De
docentonderzoeker met 50 klokuren.
2. Proces
In de kwaliteitsgroep (rector + vier docenten) werden onderzoeksvragen geformuleerd en de
onderzoeken besproken. Daarnaast komen er steeds vaker onderzoeksvragen vanuit de teams. Zo is
een vraag van het havo-team onderzocht over de aansluiting vmbo-havo. De onderzoeker geeft in
zijn rapportages naast de cijfermatige bevindingen ook een eigen analyse. De resultaten worden
daarna besproken in de kwaliteitsgroep, dit leidt vaak tot verduidelijkings- en/of verdiepingsvragen.
De kwaliteitsgroep adviseert de schoolleiding over het vervolg; dat kan gaan over beleidsmatige
aspecten maar altijd ook over de wijze van communiceren: wie moet geïnformeerd worden en hoe
kan dat het beste gebeuren.
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Bijvoorbeeld bij de vergelijking van resultaten zijn er altijd secties en docenten die onder het
gemiddelde scoren. Die informatie ligt dus gevoelig. Moeten de betrokken partijen eerst apart
geïnformeerd worden, of alleen de sectievoorzitters? De docenten van de kwaliteitsgroep kunnen
goed de gevoeligheid en de reacties van hun collega-docenten inschatten. Overigens is door de
zorgvuldigheid van handelen vertrouwen ontstaan en is er een ontwikkeling in de school in gang
gezet om zoveel mogelijk informatie juist wel te delen.
De kwaliteitsgroep is opgezet volgens de methode die ons is aangereikt door de medewerkers van de
lerarenopleiding. Halverwege het jaar heeft er gesprek plaatsgevonden tussen de kwaliteitsgroep en
twee medewerkers van FLOT (Anne Kerkhoff en Arie Goijaarts), zij gaven aan dat wij op de goede
weg zitten en hebben geadviseerd op het terrein van onderzoeksteam bestaande uit een team van
docenten, dit heeft geleid tot een 2e spoor binnen de school met de sectie Frans.
3. Opbrengsten
Naast de bovengenoemde opbrengst is er nog een algemene opbrengst: het wordt steeds meer
gangbaar om dataonderzoek te gebruiken. De sectie Frans is al jaren met tegenvallende
examenresultaten geconfronteerd en gaat komend schooljaar onder regie van 2 medewerkers van
Flot (Anne Kerkhoff en Arie Goijaarts) een onderzoeksteam vormen en op basis van dat dataonderzoek onderwijsinterventies inzetten. Door de activiteiten van de bestaande kwaliteitsgroep is
deze wijze van werken bespreekbaar gemaakt. De kwaliteitsgroep heeft in een gesprek met Anne
Kerkhoff en Arie Goijaarts geadviseerd over de aanpak bij de sectie Frans.
Specifieke opbrengsten volgen vaak uit de onderzoeken. Zo is door het genoemde onderzoek naar de
aansluiting vmbo-havo beter in beeld gekomen wat de probleemvakken zijn bij de aansluiting en is
de verdeling van de begeleidingslessen daarop aangepast en meer maatwerk geworden. Een ander
voorbeeld is een onderzoek naar lesuitval en de correlatie met de studieresultaten. Dit maakte
inzichtelijk dat de lesuitval per jaarlaag toeneemt en dat dit over het algemeen geoorloofd verzuim is,
met andere woorden: met instemming van de ouders. In de serie ouderavonden aan de start van
iedere nieuw schooljaar zal door de directie ouders gewezen worden op die onderzoeksresultaten en
een oproep worden gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid.
4. Vervolg
Wij willen de ingeslagen weg door gaan met komend jaar een kwaliteitsgroep én een
onderzoeksteam Frans. Beide groepen worden ondersteund door 2 medeweker die samen 200 uur
krijgen.
Het is van belang dat meer mensen in de school vaardig worden om eigen data-onderzoeken uit te
voeren en het Magister Managementplatform (MMP) biedt daar voldoende mogelijkheden voor. Er
zijn meer docenten die nu een MMP-licentie krijgen en voor hun eigen onderzoek, hun sectie of hun
team vragen kunnen beantwoorden. Afspraak is dat alle data-onderzoeken ook naar de
kwaliteitsgroep gaan. Zij zijn ervaren in het meedenken aan onderzoeken en kunnen door de zo
beschikbare verzameling data met een helicopterview beoordelen en adviseren aan de schoolleiding.
Een medewerkster P&O is ook geschoold in MMP en zal resultaten van docenten t.o.v. hun
sectiegenoten toevoegen in alle digitale personeelsdossiers zodat deze gegevens voor iedereen
persoonlijk ontsloten is en gebruikt kan worden voor POP-, functionerings- en/of
beoordelingsgesprekken.

6.

Secties als Onderzoekers

Afgelopen twee schooljaren zijn alle docenten geschoold in de onderwerpen toetsing en
differentiëren. Met externe begeleiding (Novilo) hebben de secties (opnieuw) kennis gemaakt met
differentiëren in instructie, in leerstof en leertijd. Daarbij hebben de docenten ook (opnieuw) kennis
gemaakt met de taxonomie van Bloom. Bij de scholing over toetsing zijn ook andere taxonomieën
aan bod gekomen, evenals de RTTI. Daarbij hebben we de secties vrijgelaten in de wijze van
differentiëren en ook geen vaste taxonomie voorgeschreven. Wel moesten de secties onderzoek
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doen naar de methode die het past bij hun vakgebied en op verschillende presentatiemiddagen zijn
de resultaten aan elkaar gepresenteerd.
Zoals beschreven gaat de sectie Frans een intensief onderzoek starten in samenwerking met het
lectoraat van Flot. Andere secties komen al regelmatig met hun eigen onderzoeksvragen.

7.

Projecten

Op school is het een gangbare aanpak dat individuele of groepjes medewerkers taakuren krijgen om
een project te ontwikkelen. Wij beschouwen iedere project als een onderzoek met vaste
componenten: een onderzoeksvraag of probleemstelling, een plan van aanpak en binnen een
afgesproken termijn een presentatie (op de onderzoeksdag). Na de implementatie blijft de vaste
pdca-cyclus met voortdurend reflecteren en bijstellen. Dit kan gaan om projecten om een projectdag
een nieuwe invulling te geven, projecten over studiehouding in de onderbouw of op de opzet van het
nieuwe vak Eureka (onderzoeksvaardigheden en wetenschapsfilosofie).

8.

Onderzoeksdag

Met al het onderzoek in een school is het een kunst om elkaar goed te informeren. Natuurlijk melden
we in onze personeelsbrief regelmatig over de verschillende onderzoeken en is er Script van OMO
voor de publicaties, toch is het een illusie om te verwachten dat iedereen weet wat er allemaal
speelt (en al onderzocht is).
Als vorm hebben we gekozen om een studiedag aan het einde van het schooljaar volledig aan
onderzoekspresentaties te wijden. In de eerste interne onderzoeksdag aan het eind van schooljaar
14-15 zijn alle bovengenoemde onderzoeken aan alle medewerkers gepresenteerd. Drie
onderzoeken zijn plenair gepresenteerd, er was een onderzoeksmarkt met de resultaten van alle
secties op het gebeid van differentiatie en toetsing en er waren vier workshoprondes. Na evaluatie
wordt een aantal sprekers/onderzoekers benaderd om hun presentatie op verzoek verder uit te
diepen voor meer collega’s.

9.

Iedereen leert!

Door zwaar in te zetten op onderzoek in de school kan ten onrechte het beeld ontstaan dat
onderzoek iets is van het management of voor diegenen met speciale taakuren. Het is van belang
voortdurend duidelijk te maken dat onderzoek voor en van iedereen is. Het reflecteren, analyseren,
bijstellen, uitproberen en bespreken zit echt in alle functie-omschrijvingen.
In het functieprofiel van de LB-docent staat:
Resultaatgebied 3: Bijdrage aan onderwijsontwikkeling
- houdt zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het veld en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en vertaalt deze naar vernieuwingen en verbeteringen van
onderwijs(onderdelen) en toetsen.
Bij LC wordt daar aan toegevoegd:
- signaleert en analyseert behoeften tot vernieuwing van het onderwijs.
En bij LD:
- brengt (bestaande) onderzoeksresultaten in verband met het verzorgde onderwijs en/of de
gehanteerde pedagogische en/of didactische methoden en vakinhoudelijke
onderwijsontwikkeling en -vernieuwing;
- doet voorstellen ten aanzien van ontwikkeling en - vernieuwing van het pedagogisch klimaat
met oog op de lange termijn ontwikkeling van het onderwijs;
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Kortom van alle docenten wordt een onderzoekende houding verwacht. Door het onderzoek te
stimuleren mag wel verwacht worden dat het meer bewust en structureel geschiedt en dat de
kwaliteitsborging (pdca) verbetert en er een lerende, zichzelf voortdurend verbeterende, organisatie
ontstaat.

Onderzoekende houding
Vakdocenten +
--------------------------------------------------- =
Lerende Organisatie
Overigens is er een belangrijke groep onderzoekers nog niet genoemd in deze onderzoeksagenda: de
leerlingen. In de onderbouw krijgen alle leerlingen het vak Eureka met onderzoeksvaardigheden,
logica en wetenschapsfilosofie. Voor het voor-examenjaar wordt in plaats van ANW momenteel het
vak Eureka+ ontwikkeld met onderzoeksvaardigheden gericht op het schrijven van het
profielwerkstuk. In het kader van het profielwerkstuk kunnen leerlingen participeren in de Jonge
Onderzoeker: een samenwerking met 20 VO-scholen verspreid over evenveel Europese landen.
Leerlingen gaan dan een paar weken naar het buitenland om een eigen onderzoek te verrichten, zij
doen dat dan in samenwerking met de betreffende VO-school. Zo zijn bijvoorbeeld vorig jaar 2
leerlingen naar Letland geweest om een onderzoek te doen maar criminaliteit in dat land. Net zo min
als onderzoek door docenten alleen voor een selecte groep voorbehouden is, geldt dit voor
leerlingen. Wij verwachten dat onderzoekende docenten het belang van onderzoek ruimhartig
uitdragen en dat dit een effect heeft op de leerlingen en de nieuwsgierigheid voortdurend geprikkeld
wordt.
In het kwaliteitsrapport van de Onderwijsinspectie van mei 2014 staat: “De school blijft scherp op
verbeterpunten voor het onderwijsproces, er is een masterplan onderbouw ontwikkeld waarin mede
op basis van eigen onderzoek en bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek een aantal scenario’s
zijn beschreven. De voor- en nadelen, knelpunten en aandachtspunten bij de verschillende scenario’s
zijn zo volledig mogelijk in kaart gebracht. De grote zorgvuldigheid waarmee te werk wordt gegaan
en het streven naar een robuuste onderbouwing met beleidsontwikkeling met kennis, data en
expertise, blijken ook uit de vele verschillende versies van het document”. En “De systematiek
waarmee de school opbrengsten analyseert en evalueert, springt er in positieve zin uit”.
Deze observaties geven het vertrouwen dat we op de goede weg zijn, maar als lerende organisatie
weten we dat het altijd beter kan. Komend jaar staan de volgende zaken op de rol:
- Het verder verankeren van het onderzoek in de school, met name door het een vaste plaats
te geven in het op te stellen nieuwe Schoolplan.
- Onderzoek en andere AOS-activiteiten expliciet benoemen in de gesprekscyclus zodat het
een vast aspect wordt van de POP-, functionerings- en beoordelingsgesprekken.
- De onderzoeksopdrachten meer kaderen binnen het schoolplan en de speerpunten van de
school zodat de onderzoeken nog meer bij kunnen dragen aan de plannen en ontwikkelingen
van de school. Daarbij wel de kanttekening dat we altijd ruimte zullen zoeken voor originele
individuele onderzoeksideeën van enthousiaste collega’s.
- De onderzoeksagenda opnemen in de interne kwaliteitsagenda. Dat betekent jaarlijks
evalueren en het opnieuw uitzetten van de onderzoekskaders voor het dan komende
schooljaar.
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Bijlage 5 Exercitie prioritering Schoolplan 2012-2016
Exercitie Prioritering Schoolplan 2012-2016
Geef totaal 10 punten
piet anne
E. Lerende cultuur personeel
HRM-beleid
1. Rolmodel
2. ICT-kennis (incl. e-didactiek)
4
3. Onderzoek in de school (kennisdelen)
3
4. Aost
2
5. Palladio
5
6. Mentordocent
2
1
7. Deuren open
1
8. Lerarenregister
9. Gesprekscyclus
2
10.Professioneel statuut
10 10
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Exercitie Prioritering Schoolplan 2012-2016
aantal respondenten
Geef totaal 10 punten
E. Lerende cultuur personeel
HRM-beleid
1. Rolmodel
2. ICT-kennis (incl. e-didactiek)
3. Onderzoek in de school (kennisdelen)
4. Aost
5. Palladio
6. Mentordocent
7. Deuren open
8. Lerarenregister
9. Gesprekscyclus
10.Professioneel statuut

12
b1

19 17
b23 h45

9
v4

9
v5

9
v6

v456

ob

bb

36
58
16
19
20
75
30
13
34
8

53
99
51
23
25
64
50
20
39
16

13

23

29

9

6

9

20

38

27

31

21

20

9

7

17

13

10

11

4

15

6

5

6

6

16

4

10

4

5

6

27

48

21

11

16

16

7

23

27

9

3

11

3

10

11

1

5

3

19

15

16

5

12

6

2

6

6

2

6

2

24
72
34
17
15
43
23
9
23
10

Gedeeld door aantal respondenten
E. Lerende cultuur personeel
HRM-beleid
1. Rolmodel
2. ICT-kennis (incl. e-didactiek)
3. Onderzoek in de school (kennisdelen)
4. Aost
5. Palladio
6. Mentordocent
7. Deuren open
8. Lerarenregister
9. Gesprekscyclus
10.Professioneel statuut

b1

b23 h45

v4

v5

v6

v456

ob

bb

1,1

1,9

2,4

0,8

0,5

0,8

2,0

3,0

1,7

3,2

2,3

2,6

1,8

1,7

6,0

4,8

0,8

0,6

1,4

1,1

0,8

0,9

2,8

1,3

0,3

1,3

0,5

0,4

0,5

0,5

1,4

1,6

1,3

0,3

0,8

0,3

0,4

0,5

1,3

1,7

2,3

4,0

1,8

0,9

1,3

1,3

3,6

6,3

0,6

1,9

2,3

0,8

0,3

0,9

1,9

2,5

0,3

0,8

0,9

0,1

0,4

0,3

0,8

1,1

1,6

1,3

1,3

0,4

1,0

0,5

1,9

2,8

0,2

0,5

0,5

0,2

0,5

0,2

0,8

0,7

4,4
8,3
4,3
1,9
2,1
5,3
4,2
1,7
3,3
1,3
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