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 Voor u ligt het locatieplan 2021-2025 van het Maris College, 

locatie Belgisch Park. Voor het ontwikkelen van dit locatieplan zijn 

gesprekken gevoerd met het personeel, leerlingen en ouders. Dit lo-

catieplan treedt in werking vanaf het schooljaar 2021-2022. Naast het 

beschrijven van de huidige relevante onderwijspraktijk, komt u ook 

ambities tegen voor de komende vier jaar. 

Maris College Belgisch Park is onderdeel van een groeiende organi-

satie. Ongeveer tien jaar geleden ontstond het initiatief van het Maris 

College om aan de Nieuwe Duinweg een havo/vwo te starten. Als on-

derdeel van een groter Maris-geheel werd nagedacht over de vorm 

van deze nieuwe locatie. In het toenmalige locatieplan werden vier 

ambities beschreven:

Kleinschaligheid: klein, veilig en kansrijk!

Het Technasium biedt een unieke vorm van onderwijs waarmee Maris 

Belgisch Park zich kan onderscheiden.

C&C (Cultuur en Communicatie): een tegenhanger van het Technasi-

um, waarbij het curriculum door docenten wordt ontwikkeld.

Een kleinschalig team verzorgde onderwijs aan circa 300 leerlingen. 

Nu, tien jaar later, is de school middelgroot met meer dan 900 leerlin-

gen. Er is dus geen sprake meer van kleinschalig onderwijs, hoewel 

we het persoonlijke hebben kunnen behouden. Het Technasium, als 

onderdeel van deze school, is inmiddels een aantal visitaties verder. 

Aan de hand van een waarderend onderzoek vanuit het Technasi-

um-netwerk zal het onderwijs opnieuw worden geëvalueerd en vorm-

gegeven. Dit is in april 2021 begonnen met netwerkvisitaties. 

Het vak C&C is opnieuw gepositioneerd en vormt nu het vak Woord 

en Beeld (hierna: W&B). Het vakwerkplan laat zien dat we een andere 

weg zijn ingeslagen. Het vak zal zich verder moeten ontwikkelen, om 

ook leerlingen die het C&M-profiel volgen een uitdagend onderwijs-

programma te bieden. 

We hebben op deze snelgroeiende school nog een hoop te ontwik-

kelen. Dit locatieplan zal daarvoor een belangrijk fundament wor-

den. Naast bovengenoemde speerpunten (het versterken van O&O 

en W&B) zullen we de komende jaren werken aan het verbeteren van 

ons onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en aan het ontwikkelen 

van een betere overstap van 4 vmbo TL naar 4 havo. Verder worden 

verschillende proeftuinen ingezet, om ons Maris-breed te blijven ont-

wikkelen. Hierbij gaat het om het versterken van leesvaardigheid bij 

leerlingen, het inzetten van formatief handelen, uitvalpreventie, het 

vak BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) en het opzetten van een 

Maris-brede leerlingenraad. 

De komende vier jaar gaan we er opnieuw alles aan doen om onze 

school nog beter te maken. Samen blijven we in beweging voor kans-

rijk onderwijs.

  

Gerard Wesselo
Locatiedirecteur Maris College Belgisch Park

  

September 2021
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Maris College 
Belgisch Park

 2.1  Locatiegegevens 

 Algemene gegevens
 Maris College Belgisch Park

 Nieuwe Duinweg 10

 2587 AC Den Haag

 Tel. 070 3227078

 Email: belgischpark@mariscollege.nl 

 Onderwijstype: havo/vwo, Technasium

 Aantal leerlingen (1 okt 2021): 928

Schoolorganisatie locatie Belgisch Park
De leiding van locatie Belgisch Park bestaat uit een locatiedirecteur en vier team-

leiders: teamleiders vwo onder- en bovenbouw en teamleiders havo onder- en 

bovenbouw. Met z’n vijven vormen zij het managementteam. Het MT legt verant-

woording af aan de centrale directie die eindverantwoordelijk is. De teamleider 

vwo bovenbouw is tevens plaatsvervangend locatiedirecteur, bij afwezigheid van 

de locatiedirecteur. Op deze momenten zorgt de plaatsvervangend locatiedirec-

teur voor de dagelijkse aansturing van het gehele personeel. 

Het docententeam bestaat op moment van schrijven uit 82 docenten. Naast de 

lesgevende taak vervullen zij verschillende rollen binnen de school. Zo worden 

nieuwe collega’s ondersteund door een schoolopleider, voorheen ook wel BOS 

(begeleider op school) genoemd. Op dit moment telt Belgisch Park vijf van deze 

begeleiders.
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Leerlingen worden bij profiel- of studiekeuze geholpen door de twee decanen. 

De examencommissie bestaat uit drie personen: de locatiedirecteur en twee do-

centen.

De school heeft op meerdere vlakken onderwijsondersteunend personeel. Voor 

de zorg heeft deze locatie twee Coördinatoren Passend Onderwijs (CPO). Eén is 

verantwoordelijk voor de brugklas en klas 2 t/m 6 vwo, de ander voor klas 2 t/m 5 

havo. Verder zijn er twee TOA’s (Technisch Onderwijsassistent): één voor O&O en 

één voor de bètavakken. Er zijn twee conciërges. De administratie bestaat uit een 

medewerker frontoffice en een medewerker voor de backoffice. De mediatheek 

wordt beheerd door één persoon en de kantine wordt door twee medewerkers 

gerund. De roosters worden gemaakt en dagelijks geoptimaliseerd door de roos-

termaker. 

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zijn de vakken die op het Maris College worden 

aangeboden gebundeld in clusters, te weten: Nederlands, wiskunde/rekenen, 

moderne vreemde talen, Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst en Tech-

nologie, Lichamelijke Opvoeding (LO) en Dienstverlening en Producten (D&P). 

Deze clusters worden voorgezeten door de Clusterleider Onderwijs (CLO’s). 

 2.2  Positionering van de locatie 

 Maris Belgisch Park is een van de zes locaties die het Maris College rijk is. 

De school biedt onderwijs op de niveaus havo en vwo. Bovendien heeft de locatie 

een Technasium: een bètaprofiel waarbij alle leerlingen in ieder geval in het eer-

ste leerjaar het vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O) volgden. Als tegenhanger, 

om ook onze alfa- en gammaleerlingen aan te spreken, wordt het vak Woord en 

Beeld (W&B) gegeven. Aan het einde van de brugklas maken de leerlingen de 

keuze tussen een van deze twee vakken. O&O is een eindexamenvak dat ze tot 
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en met de vijfde (havo) of zesde (vwo) kunnen kiezen. De leerlingen 

sluiten dit vak af met een meesterproef. Het vak W&B wordt na de der-

de afgesloten met een eigen meesterproef. De leerlingen die het pro-

fiel Cultuur en Maatschappij kiezen, volgen in de bovenbouw het vak 

Kunst Algemeen. 

De school telt op dit moment 928 leerlingen. Er zijn vijf brugklassen, 

vijf tweede klassen, zes derde klassen, elf vierde klassen, zeven vijfde 

klassen (waarvan drie eindexamenklassen) en twee zesde klassen. Op 

dit moment zitten de meeste leerlingen in klas 4. Wanneer deze leer-

lingen eindexamen hebben gedaan en de instroom in de brugklas (vijf 

klassen) en 4 havo (drie klassen) stabiel blijft, zal de leerlingenpopula-

tie in 2023-2024 iets zakken tot rond de 880 leerlingen. 

Zoals genoemd bestaat het MT van Belgisch Park uit een locatiedirec-

teur en vier teamleiders. Het managementteam vergadert wekelijks 

afwisselend met CPO’s, CLO’s, decanen en Technatoren. Naast de da-

gelijkse gang van zaken op de locatie wordt er ook samengewerkt met 

de andere locaties, om vorm te geven aan gezamenlijk beleid. 

De samenwerking uit zich in de volgende overlegstructuur:

 •   Het DO: elke week vergaderen de locatiedirecteuren met de 

algemene directie over de dagelijkse aansturing en beleid

 •   MT-Breed: MT-leden vergaderen vier tot zes keer per jaar met 

alle MT-leden. De CLO’s zijn ook hierbij aanwezig. 

 •   Overlegtafels: elke twee weken vindt deze vergadering plaats. 

Elke locatie vaardigt een MT-lid af. Er zijn ook twee locatiedi-

recteuren aanwezig. De samenstelling is variabel. 

 •   Overleg Noord/Zuid: elke twee weken overleggen de noor-

delijke locaties en de zuidelijke locaties apart. Voor Belgisch 

Park betekent dit een vergadering met locaties Houtrust en 

Statenkwartier. 

 •   Werving: elk jaar wordt Maris-breed goed ingezet op de PR 

en de werving van nieuwe leerlingen. Bij deze werkgroep sluit 

vanuit elke locatie een MT-lid aan. Hierbij hoort ook het cen-

traal organiseren van Oh Kom Maris Kijken (OKMK): alle loca-

ties ontvangen scholen in verschillende sessies. 

 •   Leerlingenop- en afstroom: de instroom van leerlingen van-

uit 4 vmbo TL naar 4 havo wordt begeleid door MT-leden en 

decanen van de vestigingen Houtrust, Bohemen en Kijkduin. 

Het doel van deze bijeenkomsten is om de instroom verder te 

professionaliseren. 

 •   Werkgroep ‘goed werkgeverschap’: een werkgroep met leden 

van de directie, docenten en teamleiders die onder begelei-

ding van organisatieadviesbureau Berenschot input ophalen 

bij de medewerkers van het Maris College, om zo tot een goed 

werkgeverschapsbeleid te komen.

 •   Passend onderwijs: de CPO’s overleggen Maris-breed over de 

inzet van de zorg.



Onderwijsbeleid
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 Iedere leerling heeft op zijn of haar eigen niveau verdieping en verbreding 

nodig, om eigen talenten te ontplooien, het wereldbeeld te vergroten en voldoen-

de bagage voor het vervolgonderwijs op te doen. Op Maris Belgisch Park werken 

we aan een uitdagend en relevant aanbod voor de leerlingen. Er wordt rekening 

gehouden met verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen, 

door middel van bijvoorbeeld didactische variatie. Zo geven we op Belgisch Park 

zowel klassikaal onderwijs als projectmatig. 

Het onderwijs dat op deze locatie wordt gegeven is van een hoog niveau. Docen-

ten krijgen de ruimte om het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, waarbij 

wordt gekeken naar recente onderzoeken uit het vakgebied. Door middel van 

PLG’s (professionele leergemeenschappen) op de locatie en de ontwikkelopga-

ven die horen bij de verschillende clusters, is Belgisch Park altijd in beweging 

om het beste onderwijs vorm te geven. 

De ontwikkelopgaven waar de clusters de komende jaren mee aan de slag gaan: 

Onderwijsbeleid

•   Nederlands

•   Wiskunde/rekenen

•   Moderne vreemde talen

•   D&P*

•   Kunst en technologie

•   Mens en natuur

•   Mens en maatschappij

•   Lichamelijke opvoeding

*Het vak D&P (Dienstverlening en Producten) wordt op locatie Belgisch Park niet aangeboden. 

•   Bevorderen leesvaardigheid

•   Integratie van deze twee vakken

•   Activerende werkvormen

•   Doorontwikkeling LOB

•   Vervolgopleiding creatieve technologie  

i.s.m. ROC Mondriaan

•   Formatief handelen

•   Visie en onderwijsprogramma  

burgerschapsvorming

•   21ste-eeuwse vaardigheden 
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De ontwikkelopgaven Bevorderen van Leesvaardigheid (Neder-

lands) en Formatief Handelen (Mens en Natuur) worden op Bel-

gisch Park ook als cluster-brede PLG aangeboden. Docenten van 

verschillende clusters kijken op locatieniveau naar dit vraagstuk. 

De opbrengsten uit deze professionele leergemeenschap worden 

mogelijk geïmplementeerd in een Maris-breed beleid. 

Naast de vakinhoudelijke aspecten van het onderwijs zijn er ook op 

andere vlakken beleidskeuzes gemaakt om de leerlingen optimaal 

te laten leren. 

Executieve Functies / HOMI
In de onderbouw (klas 1, 2 en 3) is in het schooljaar 2021-2022 de 

proef HOMI gestart. De HOMI-app is verbonden met Magister en 

helpt leerlingen het huiswerk en de leerstof te plannen en orga-

niseren. Door het gebruik van deze applicatie worden leerlingen 

eigenaar van hun eigen leerproces. Het helpt leerlingen om juist 

deze specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Op Belgisch Park 

staat het ontwikkelen van de Executieve Functies (EF) hoog op de 

prioriteitenlijst. Tijdens het mentoruur wordt aandacht besteed aan 

het leren werken met deze tool.

Dia-toets
Alle leerlingen in de onderbouw worden getoetst door middel van 

een Dia-toets, waarbij hun niveaus van taal en rekenen in kaart wor-

den gebracht. In de brugklas vindt deze screening plaats aan het 

begin en einde van het jaar. In klas 2 en 3 wordt alleen aan het eind 

van het schooljaar de voortgang gemeten. De resultaten worden 

door de CPO, teamleider en mentor geanalyseerd. Op basis daar-

van wordt gekeken of een leerling extra ondersteuning nodig heeft 

op het gebied van taal en rekenen.

Bring your own device 

De snel digitaliserende maatschappij en de gevolgen van de coron-

acrisis hebben eraan bijgedragen dat leerlingen sinds schooljaar 

2020-2021 worden gevraagd een laptop of tablet mee naar school te 

nemen. Onderwijs wordt niet volledig digitaal gegeven: een boek 

en een schrift blijft bij de meeste vakken leidend. Het meebrengen 

van een eigen device wordt gezien als een toevoeging op het huidi-

ge onderwijs, waarbij digitale vaardigheden centraal staan. 

CBO-screening
Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt in de brugklas de CBO-scree-

ning afgenomen. Deze screening, geanalyseerd door het Centrum 

voor Begaafdheidsonderzoek Nijmegen, geeft veel extra informa-

tie over de leerling. De testen geven ons meer informatie over: 

 •   Of er sprake is van onderpresteren bij de leerling;

 •   Wat de houding is van de leerling ten opzichte  

van de school;

 •   Wat het zelfbeeld van de leerling is; 

 •   Of kan worden vastgesteld of de leerling baat heeft  

bij deelname aan een verbredingstraject of andere  

speciale voorzieningen;

 •   Of er sprake is van een motivatieprobleem;

 •   Of extra begeleiding nodig is; 

Om een compleet beeld te krijgen zal een gedeelte van de intel-

lectuele capaciteiten van de leerling in kaart worden gebracht. 

Oog voor hoogbegaafde leerlingen
Op Maris Belgisch Park zitten meerdere hoogbegaafde leerlingen. 
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Deze leerlingen behoeven een andere aanpak dan leerlingen die ‘gewoon’ 

intelligent zijn. Hoewel Belgisch Park niet de ambitie heeft om een hoogbe-

gaafdheidsprofielschool te worden, is er wel veel aandacht voor dit type leer-

lingen. In het schooljaar 2019-2020 heeft de school een subsidie ontvangen 

van het samenwerkingsverband, waarmee flink kan worden geïnvesteerd in 

kennis over hoogbegaafdheid binnen de school (cursussen, opleidingen). 

Ook is er ruimte om een stevig beleid neer te zetten om deze leerlingen goed 

te begeleiden. Hierbij moet gedacht worden aan een peer-group, het moge-

lijk maken van versnellen of anderszins de lesstof op een gedifferentieerde 

manier aanbieden. Het fundament voor dit beleid zal de komende vier jaar 

verder worden uitgekristalliseerd.

Open podium/Schoolband
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen op alle mogelijke manieren hun 

talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Door jaarlijks een benefietcon-

cert te organiseren (‘Unplugged’) proberen we alle leerlingen die kunnen 

zingen, dansen, een muziekinstrument bespelen of iets anders kunstigs kun-

nen laten zien, te stimuleren. Inmiddels zijn er drie edities geweest. Komende 

jaren zal dit verder worden uitgebouwd en geprofessionaliseerd. 

Sinds het schooljaar 2021-2022 heeft de school ook een schoolband. Elke 

donderdag organiseert de band een ‘jamsessie’ waar leerlingen kunnen aan-

schuiven om met elkaar muziek te maken.

Lego League 
Ieder jaar doet deze locatie mee met de Lego League. Voor deze wedstrijd 

maakt het deelnemende team een volledig autonome robot, die ze ontwer-

pen, programmeren en bouwen. Op de wedstrijddag moet de gemaakte ro-

bot een opdrachtparcours afleggen, waarbij punten te verdienen zijn. 



14

Daarnaast moet elk team binnen het jaarlijkse thema een eigen on-

derzoek uitvoeren over de maatschappelijke rol van techniek en 

technologie. De uitkomst van dit onderzoek wordt tijdens de regi-

onale en landelijke finales gepresenteerd. Bij het uitvoeren van het 

onderzoek wordt van de leerlingen verwacht dat ze zelf initiatief 

nemen, om met behulp van verschillende bronnen op zoek te gaan 

naar een probleem waar wetenschappers en ingenieurs vandaag 

de dag mee te maken hebben. 

Leerlingen die excelleren bij het vak O&O, of die het programme-

ren van robots heel leuk vinden, mogen meedoen. Achter het to-

neel bij het auditorium is een lokaal ingericht dat helemaal in het 

teken staat van de Lego League.

Debatclub
Locatie Belgisch Park heeft een debatclub. In deze club zitten leer-

lingen uit zowel de onder- als bovenbouw. Elk jaar doet de club 

mee met verschillende toernooien, zoals het NK debatteren voor 

scholieren. De club wordt door de leerlingen zelf georganiseerd 

en in stand gehouden. Eén keer per jaar krijgen zij een training 

van het Nederlands Debat Instituut, waarbij ze leren overtuigend 

te spreken. 

Nationaal filmfestival voor scholieren (NFFS) 
Bij het vak W&B worden elk jaar prachtige creaties gemaakt. Elk 

schooljaar doet de school daarom mee met het Nationaal Filmfesti-

val voor Scholieren, ook wel NFFS genoemd. De beste films die bij 

dit vak worden gemaakt, worden ingezonden. Vrijwel elke editie 

valt onze school in de prijzen. De winnaars van dit filmfestival krij-

gen een workshop aangeboden in Griekenland, samen met andere 

Europese winnaars. 

Gender and Sexuality Alliance (GSA)
Leerlingen moeten op school zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun 

geslacht, identiteit of geaardheid. Om dit verder uit te dragen is 

in het schooljaar 2021-2022 de GSA, de Gender and Sexuality Alli-

ance, opgericht. Verschillende docenten en leerlingen komen een 

paar keer per jaar bij elkaar om te spreken over de rol van school 

als het gaat om veiligheid en seksuele en genderdiversiteit. Ook 

geven zij gestalte aan dagen zoals Paarse Vrijdag, waarbij iedereen 

wordt gevraagd om paars te dragen en hiermee aandacht te heb-

ben voor diversiteit.

Chief of Happiness Officers 

Behalve dat we oog hebben voor de leerling en het onderwijs dat 

wij geven, is het ook belangrijk dat we aandacht hebben voor het 

werkplezier van collega’s. Het onderwijs staat bekend om de hoge 

werkdruk en landelijk hoog ziekteverzuim. Een Chief of Happi-

ness Officer (CHO) heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen 

dat werknemers zich prettig voelen op de werkvloer: werkgeluk 

is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van prestaties. Op 

Belgisch Park is in het schooljaar 2020-2021 een afgeslankte vorm 

van een CHO gestart. De twee CHO’s op onze locatie zoeken vooral 

naar mogelijkheden om werknemers te laten ontspannen en ervoor 

te zorgen dat het team goed blijft functioneren. Denk hierbij aan het 

organiseren van borrels, teambuildingsworkshops, maar ook uitjes 

en activiteiten zoals een bingo en een pubquiz.

 

De komende jaren is het de bedoeling dat de functie van CHO ver-

der wordt opgebouwd, door ook in gesprek te gaan met het perso-

neel over wat er nodig is om de werkplek aantrekkelijk te houden. 



Professionalisering 
en personeelsbeleid 
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 Professionalisering bestaat uit doelgerichte interventies die de kwaliteit 

van medewerkers versterken en/of bevorderen. Dit gaat verder dan alleen op de 

eigen locatie Maris Belgisch Park. Locatie-overstijgend leren, ofwel een ‘cross-

over’ maken, zorgt voor een verdere professionele ontwikkeling, zowel voor de 

medewerkers als de organisatie in haar geheel. Eigenaarschap is van groot be-

lang en past eveneens binnen de vernieuwde visie en missie van het schoolplan. 

Maris Belgisch Park verbindt zich niet alleen aan de toekomst van de leerlingen, 

maar ook die van elkaar. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden lager in de or-

ganisatie komen te liggen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld 

eigenaar te worden van de eigen professionele taak. 

 4.1  Professionalisering van het managementteam 

 Het managementteam van Maris Belgisch Park bestaat, zoals eerder ver-

meld, uit een locatiedirecteur en vier teamleiders. De afgelopen jaren heeft het 

MT meerdere samenstellingen gehad. Nu de huidige samenstelling stabiliseert, 

is het belangrijk om deze laag van de organisatie steviger te positioneren. Om 

hiermee aan de slag te gaan, wordt in het schooljaar 2021-2022 een professiona-

liseringsslag gemaakt. Het MT zal hierbij worden ondersteund door het Develop-

ment Center. Gedurende dit schooljaar zal worden geïnvesteerd in samenwer-

king in de meeste brede zin van het woord om het MT sterker te maken. Vragen 

als ‘wie zijn we’, ‘waar zijn we goed in’ en ‘wat kunnen we beter/anders doen 

in de samenwerking’ zullen hierbij centraal staan. Thema’s die worden behan-

deld: elkaar beter leren kennen, meer verbinding creëren, elkaars talenten meer 

Professionalisering 
en personeelsbeleid
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zichtbaar maken en het verder organiseren van de verdeling van de 

school-brede verantwoordelijkheden van de schoolleiding.  

In het schooljaar 2022-2023 is het de bedoeling dat alle teamleiders 

hun schoolleidersdiploma (Schoolleider Basisbekwaam) halen. Deze 

opleiding verbindt zich aan de brede doelstellingen van de organi-

satie. Daarnaast zou, bij een eventuele roulatie binnen de organisa-

tie van het Maris College, de professionalisering op eenzelfde niveau 

doorgang kunnen vinden, daar alle teamleiders van het Maris College 

binnen deze termijn in het bezit zijn van een schoolleidersdiploma. 

Deze opleiding is ook van toepassing op de Clusterleiders Onderwijs 

(CLO’s). 

 

 
 4.2    Professionalisering OP en OOP
 
 Het personeel van Maris Belgisch Park draagt de school. Voor 

een sterkere locatie is het belangrijk dat we streven naar een open cul-

tuur, waarbij de verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen 

te liggen en eenieder het maximale uit zichzelf haalt. Het voeren van 

een goede inhoudelijke dialoog en het van elkaar leren zijn stevige 

markeringspunten die horen bij een verdere professionalisering. 

Professionalisering Maris College 

Vanuit de directie zijn in het schoolplan verschillende plannen opge-

nomen om de professionalisering van werknemers te vergroten. Het 

is van groot belang om onderling gesprekken te blijven voeren, bij-

voorbeeld over het vergroten van het aantal werkplekbegeleiders om 

stagiairs een gedegen plek te kunnen bieden. Hiermee proberen we 

ook in te spelen op de krapte op de arbeidsmarkt, door de werkplek 

aantrekkelijker te maken en te houden. Ook begeleiding op maat van 

de schoolopleiders zal daarbij van grote invloed zijn. Daarnaast zal 

in hetzelfde kader de collegiale visitatie een belangrijke plek op de 

agenda krijgen. Vanaf schooljaar 2021-2022 faciliteert de directie van 

het Maris College tijd en ruimte om bij elkaar op bezoek te gaan en 

in elkaars les te kijken. Deze open cultuur draagt bij aan een veili-

ge manier van coachen en een goede professionele dialoog. Daarbij 

proberen we op die manier de mobiliteit van collega’s te vergroten, 

door ook eens de andere locaties te bezoeken. Door het toenemende 

lerarentekort is het belangrijk dat het voor alle personeelsleden aan-

trekkelijk is om ook op andere vestigingen les te kunnen geven. Op 

deze manier dragen we bij aan het strategisch personeelsplan van het 

Maris College.

De digitalisering van het onderwijs neemt in rap tempo toe, net als het 

aantal digitale middelen die wij als Maris College inzetten om onze 

leerlingen van zo goed mogelijk onderwijs te voorzien. Voor de tools 

die door de gehele organisatie worden gebruikt, heeft een aantal col-

lega’s zich gemeld als Toolmaster. Zij weten alle ins en outs van de 

betreffende tools en kunnen helpen met voorbeelden en tips. De ko-

mende jaren is het de bedoeling dat deze Toolmasters ervoor zorgen 

dat alle collega’s digi-vaardig zijn met programma’s als Teams, Quayn, 

Magister, Studyflow, LessonUp, Office, CITO en Exam.net.  

Ieder schooljaar worden er vier Maris Congresdagen georganiseerd. 

Tijdens deze studiedagen gaan de verschillende clusters aan de slag 

met het verder ontwikkelen van hun vak of het cluster waartoe zij be-

horen. Dit kan een gemeenschappelijk thema zijn of er wordt verder 

gewerkt aan de ontwikkelopgave, zoals geformuleerd op pagina 6. 
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Professionalisering Maris Belgisch Park
Op locatie Belgisch Park zijn we vanaf schooljaar 2021-2022 een slag aan het 

slaan als het gaat om de professionalisering van onze werknemers.  

Op Maris Belgisch Park zijn we ons de laatste jaren aan het verdiepen in de wer-

king van de Executieve Functies. Dit zijn de regelfuncties van de hersenen die 

essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle 

Executieve Functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturen-

de functie. Met deze functies bepalen we het doel van ons handelen en gedrag, 

schakelen we afleidende factoren uit, plannen we de volgorde van handelingen, 

voeren we de taken die daarvoor nodig zijn stap voor stap uit en controleren we 

het effect, waarbij we ook rekening houden met mogelijke toekomstige effec-

ten. We reguleren er emoties, motivatie en alertheid mee en laten ervaringen 

uit het verleden meespelen bij de verwachtingen over en beslissingen voor de 

toekomst. Deze functies worden dan ook wel gezien als de ‘dirigent’ van de cog-

nitieve vaardigheden.

 

Onze leerlingen zijn nog volop in ontwikkeling en beheersen daarom nog niet 

altijd deze vaardigheden. Door het aanbieden van cursussen heeft het OP meer 

kennis over deze Executieve Functies, hoe ze werken en hoe we leerlingen kun-

nen coachen om deze skills te verbeteren. We zijn op zoek naar tools om hiermee 

de komende jaren verder te gaan. Op dit moment draait er een pilot voor de app 

HOMI, die leerlingen gebruiken om hun huiswerk en toetsen in te plannen en te 

organiseren. 

In het schooljaar 2019-2020 is een groep enthousiaste docenten begonnen met 

een professionele leergemeenschap Formatief Handelen. Het doel van deze PLG 

is het verkennen van het begrip ‘formatief handelen’ en hoe we dit kunnen inzet-

ten voor het Maris College.
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In het schooljaar 2021-2022 is een training begonnen voor het bege-

leiden van hoogbegaafde leerlingen. Op Maris Belgisch Park hebben 

we steeds meer leerlingen met een zeer hoog IQ. Deze groep leerlin-

gen vraagt een andere aanpak dan andere leerlingen. Door middel 

van deze cursus werken we aan een fundament voor een goed beleid 

om deze leerlingen optimaal te kunnen begeleiden op school. Er wor-

den twee opleidingen aangeboden: een verkort traject, bestaande uit 

vijf cursusdagen en een incompany training. Deze training is een stuk 

intensiever en duurt een heel schooljaar. 

OOP
Vanaf schooljaar 2021-2022 vindt er elke twee weken een overleg 

plaats tussen de locatiedirecteur en het OOP. Er wordt gewerkt aan het 

beter kaderen van de verschillende functies en de taken die daarbij 

horen. De CPO’s nemen geen deel aan dit overleg, omdat zij elkaar al 

op een ander moment spreken.

 4.3    Locatie-overstijgend leren 

 Bij alle ontwikkelingen op het gebied van professionalisering op 

Belgisch Park wordt kritisch gekeken hoe deze ook kan worden inge-

zet voor het hele Maris College. Zo zal het Maris Congres van februari 

2022 in het teken staan van formatief handelen, medegeorganiseerd 

door de docenten die deelnemen aan de professionele leergemeen-

schap.

Techniek aan Zee
De ‘hotspot’ is het mooiste plekje van Scheveningen én de plek waar 

Techniek aan Zee plaatsvindt. De Noordzeekust dient op deze manier 

als proeftuin, waar onze leerlingen door de samenwerking met bedrij-

ven kennismaken met allerlei aspecten van techniek. Dit betreft een 

samenwerking met het basisonderwijs en het mbo en heeft als doel 

alle niveaus op elkaar te laten aansluiten. 

Sinds het schooljaar 2020-2021 volgt elke tweede klas in ieder geval 

één middag een workshop op de hotspot. In de toekomst is het doel dit 

krachtig te blijven neerzetten en verder te consolideren. Techniek aan 

Zee is een locatie-overstijgend plan: het is met én door alle vestigin-

gen. Bovendien sluit het naadloos aan bij ons vak O&O. 



Kwaliteitszorg 
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 Binnen het onderwijs is het zaak altijd kritisch te blijven kijken naar het 

niveau van de gegeven lessen. Voldoen ze nog aan het onderzoekkader van de 

Inspectie? Sluiten ze nog voldoende aan bij de belevingswereld van onze leer-

lingen? Wat zegt de uit-, af- en opstroom over onze kwaliteit van onderwijs? Alle 

ontwikkelingen in het onderwijs vragen erom specifieke data onder de loep te 

nemen in de veranderende (digitale) wereld. 

 5.1  Nationaal Cohortonderzoek 

 Het havo en vwo van het Maris College kent een jonge geschiedenis. In 

2012 heeft de eerste lichting leerlingen havo-examen gedaan in de vier profie-

len. Pas in 2017 hebben de eerste vwo-leerlingen eindexamen gedaan. Dat bete-

kent dat we op dit moment weinig referentie hebben om te bekijken. Er is wel een 

stijgende lijn te zien met betrekking tot slagingspercentages en het gemiddelde 

examencijfer. Het Nationaal Cohortonderzoek neemt de jaren 2015, 2016, 2017 en 

2018 gemiddeld. Hierin wordt progressie niet gemeten. 

Zowel onze havo als ons vwo doen het goed. Het Nationaal Cohortonderzoek ver-

gelijkt Maris Belgisch Park op een aantal punten, te weten: doorstroom, percenta-

ge gezakte leerlingen, gemiddeld centraal examencijfer per vak en gemiddelde 

doorstroom/uitstroom/wissel van studie op het hbo en wo. 

Havo
Wanneer gekeken wordt naar het Nationaal Cohortonderzoek is zichtbaar dat 

Kwaliteitszorg 
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49% van de leerlingen van Maris Belgisch Park onvertraagd een diploma haalt. 

Dit percentage ligt 5% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast behalen 

de leerlingen van Maris Belgisch Park gemiddeld een 6,5 voor hun eindexamens. 

Landelijk is dit een 6,3. 

50% van onze havoleerlingen in het derde leerjaar heeft een basisschooladvies 

lager dan havo. Van deze groep leerlingen haalt 41% onvertraagd een havodiplo-

ma. Van de leerlingen die een havoadvies of hoger hebben gekregen, heeft 57% 

onvertraagd het diploma gehaald. We zien dat we hier nog wel winst te halen valt. 

Hierover wordt meer geschreven in paragraaf 5.2. In het schooljaar 2020-2021 is 

onderzoek gedaan naar de leerlingen in 4 havo.

Vwo
Wanneer naar de rapportage voor het vwo wordt gekeken, is af te lezen dat 61% 

van onze leerlingen onvertraagd het vwo-diploma haalt. Het landelijk gemiddel-

de ligt op 51%. Daarnaast behalen onze vwo-leerlingen gemiddeld een 6,6 voor 

hun eindexamens, tegenover een 6,5 landelijk. 

63% van onze vwo-leerlingen in het derde leerjaar heeft een basisschooladvies 

lager dan het vwo. Van deze groep heeft 65% onvertraagd het vwo-diploma be-

haald. Van de leerlingen die wel een vwo-advies van de basisschool hebben ge-

kregen, heeft maar 56% onvertraagd het diploma gehaald. Het relatief hoge per-

centage leerlingen met uiteindelijk een hoger uitstroomprofiel dan waarmee ze 

onze school binnenkwamen, is iets waar we op Maris Belgisch Park trots op zijn: 

we zijn een school die graag het beste uit een leerling wil halen. Deze resultaten 

bevestigen dat onze visie hieraan een positieve bijdrage levert. 

Figuur 5.1 Schoolloopbaan van uw havo-leerlingen vanaf leerjaar 3, voor de  
samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 
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24% zittenblijvers
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Instroom leerjaar 3 havo
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diploma binnen uw school
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   5.2  Onderzoek aansluiting TL/
 
 onderbouw en 4 havo

 In het schooljaar 2020-2021 heeft Nadja Pronk, decaan van Maris Belgisch 

Park, onderzoek gedaan naar de aansluiting van leerlingen die, na hun vmbo-TL, 

op onze locatie instroomden in 4 havo of van 3 havo (onderbouw) bevorderd wer-

den naar klas 4 (bovenbouw).

We ontvangen veel geluiden vanuit 4 havo dat leerlingen het moeilijk hebben. 

Met ‘kansrijk’ als een van onze kernwaarden en een doorstroompercentage van 

TL naar 4 havo van 35% (landelijk 17%), willen we de doorstroom zo goed mo-

gelijk laten verlopen. Dit geldt uiteraard ook voor de doorstroom van 3 havo op 

Houtrust en vanuit de onderbouw op BP. Om in kaart te krijgen waar de uitda-

gingen in deze doorstroom zitten, is een vragenlijst uitgezet onder leerlingen, 

docenten en mentoren van 4 havo.

Leerlingen kiezen na hun TL vaak voor havo, omdat ze al een specifieke hbo-op-

leiding op het oog hebben of verwachten dat havo ze qua opleidingen en banen 

meer mogelijkheden gaat bieden. Collega’s geven aan dat de leerlingen van TL 

een serieuzere werkhouding hebben dan die vanuit de onderbouw op BP; het zijn 

‘noeste leerders’ met relatief goede planvaardigheden, ervaring met examens en 

doorzettingsvermogen. Uit cijfers in Magister blijkt dat de TL-groep het dit jaar 

bij SE1 in 4 havo cijfermatig beter deed dan de groep die vorig jaar in 3 havo zat.

Verreweg de meeste leerlingen vinden zichzelf gemotiveerd voor school. Colle-

ga’s ervaren leerlingen van TL echter als de meest gemotiveerde groep. Leerlin-

gen uit de onderbouw op BP worden door veel collega’s slecht beoordeeld op 

hun werkhouding, vergeleken met de andere groepen. Voor de helft (!) van alle 

leerlingen valt 4 havo tegen. Bijna de helft van de leerlingen geeft aan ‘veel stress’ 

Figuur 5.3 Schoolloopbaan van uw vwo-leerlingen vanaf leerjaar 3, voor de  
samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 
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te ervaren in 4 havo. Veel leerlingen in 4 havo hebben moeite met be-

grijpend lezen. Dit komt zowel uit de leerling- als de collega-enquête 

naar voren. Leerlingen van Houtrust (3 havo en TL) beoordelen hun 

planvaardigheden het vaakst als slecht. Leerlingen uit de onderbouw 

BP voelen zich thuis op BP, de groep van Bohemen voelt zich het minst 

thuis.

Leerlingen uit 4 havo gaven aan toekomstige leerlingen als belang-

rijkste tips: een goede start maken, 4 havo zeker niet onderschatten 

en het werk bijhouden. Leerlingen hadden ook tips aan school. Uit hun 

open antwoorden kwam sterk naar voren dat ze meer behoefte hebben 

aan begrip, betrokkenheid en ondersteuning. Ook gaven ze aan dat ze 

graag minder lesstof per toets-moment en meer toetsen en herkansin-

gen zouden willen.

De aansluiting van TL op havo wordt zowel door leerlingen als colle-

ga’s als onvoldoende beoordeeld. Volgens de leerlingen kan ook de 

aansluiting vanuit 3 havo op Houtrust en vanuit de onderbouw op BP 

naar 4 havo beter. Leerlingen in 4 havo ervaren dat de vakken Frans en 

kunst vaak beter gaan dan verwacht, terwijl Duits, scheikunde, aard-

rijkskunde, bedrijfseconomie en Nederlands vaak slechter gaan dan 

verwacht. Met name de bèta-collega’s geven aan dat er extra aandacht 

voor hun vak moet komen in steunlessen of een overstapschool van TL 

naar havo. Uit een analyse van de open antwoorden komt naar voren 

hoe de collega’s denken de overstap van TL en 3 havo naar 4 havo te 

verbeteren.

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn vier adviezen en acties gefor-

muleerd: 

 1) inzetten op sfeer en begeleiding 

 2) betere vakinhoudelijke afstemming

 3) lesbezoek faciliteren

 4) verbeterde voorlichting over 4 havo 

Aan de adviezen zijn acties en eigenaren verbonden, een deel hiervan 

is inmiddels opgepakt. In hoofdstuk 6 is hierover meer te lezen.



Beleids-
voornemens en 
activiteitenplanning 
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 De komende jaren zijn er nog genoeg plannen te realiseren om het onder-

wijsbeleid van locatie Belgisch Park te verbeteren en te versterken. Bij het ont-

werpen van de plannen zal ook moeten worden gekeken naar de fases waarin de 

ideeën en proeftuinen gerealiseerd kunnen worden, met hetgeen wat voor ogen 

is. Maris College Belgisch Park heeft een aantal specifieke ambities, waaraan de 

algemene ambities uit het schoolplan ten grondslag liggen.

 6.1  Ambitie 1 > Versterken positie Technasium 
 
 (met het vak Onderzoek en Ontwerpen)

 

Maris Belgisch Park kent een Technasium. Het Technasium is een bètaopleiding 

die leerlingen van havo en vwo de mogelijkheid biedt om op actieve wijze kennis 

te maken met de vele kanten van techniek en technologie. Binnen het Technasi-

um volgen leerlingen het (examen)vak Onderzoek en Ontwerpen (O&O). In de 

O&O-les staan niet het leerboek en de docent centraal, maar werken de leerlin-

gen in teamverband aan een actuele opdracht uit het bedrijfsleven. Ze krijgen de 

opdracht van een echte opdrachtgever, die ook bij de beoordeling betrokken is. 

Het Technasium is geschikt voor leerlingen met een onderzoekende en creatieve 

instelling en biedt leerlingen de kans in praktijk te brengen wat ze leren. Samen-

werken en doorzetten spelen hierbij een belangrijke rol. 

Beleidsvoornemens en 
activiteitenplanning
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Op Maris Belgisch Park volgen alle brugklasleerlingen het vak O&O, 

vanaf klas 2 is het een keuzevak. De leerlingen werken aan drie ver-

schillende projecten per schooljaar. Hierbij voeren ze afwisselend on-

derzoeks- en ontwerpopdrachten uit. In de onderbouw (klas 1 t/m 3) 

maken de leerlingen kennis met alle zeven werelden van de techniek.

De afgelopen paar jaar is het Technasium stevig neergezet op Maris 

Belgisch Park. Na een grondige verbouwing in 2016 krijgen de leer-

lingen les in een volledig opgeknapte Technasium-werkplaats waar ze 

gebruik kunnen maken van geavanceerde apparatuur. Het Technasium 

van Belgisch Park staat goed aangeschreven: ieder jaar kiezen leerlin-

gen heel bewust voor Maris Belgisch Park vanwege het vak O&O. Wel 

is het Technasium in Den Haag niet meer uniek en zijn er in de omge-

ving steeds meer concurrenten. Dit betekent dat er in het locatieplan 

opnieuw naar de positie van dit vak moet worden gekeken: hoe ver-

sterken we deze positie? En hoe zorgen we ervoor dat we aantrekkelijk 

blijven voor (nieuwe) leerlingen?

Het Technasium op Maris Belgisch Park is een onderdeel van het Tech-

nasium Netwerk Rijnland, dat in totaal uit vijf scholen bestaat. Dit net-

werk is een onderdeel van het landelijke Technasium-netwerk. Het 

landelijke netwerk bestaat uit 18 netwerken. Maris College Belgisch 

Park werkt samen met Da Vinci College (Leiden), Antoniuscollege 

(Gouda), Veurs Lyceum (Voorburg) en Groene Hart Lyceum (Alphen 

aan de Rijn). 

Het docententeam van het vak O&O heeft een zelfevaluatie gemaakt 

aan de hand van zes kwaliteitsthema’s, te weten:

 •   Kwaliteit van het O&O-team

 •   Aanwezigheid van een functionele Technasium-werkplaats

 •   Kwaliteit van O&O-projecten

 •   Kwaliteit van het curriculum

 •   Kwaliteit Meesterproef

 •   Kwaliteit van de samenwerking

Aan de hand hiervan zijn meerdere ontwikkelvragen opgesteld, waar 

het team de komende jaren vorm en inhoud aan wil geven. Een van de 

punten is de invulling van de competentiemonitor. Er is al begonnen 

met de implementatie van deze monitor en deze mag nog een vaste 

plek krijgen in het onderwijs. Met deze tool wordt de ontwikkeling van 

de leerling gevolgd. De competentiemonitor kan ook Maris-breed in-

gezet worden. 

Verder zal worden gekeken naar ontwikkelopgaven, als het gaat om 

de positionering van het Technasium. Volgens de sectie is het Techna-

sium veel meer dan het vak O&O. Hierbij kan worden gedacht aan het 

volgende:

 •   Meer aansluiting zoeken bij andere vaksecties, met name de 

bètavakken. Vakdocenten kunnen worden ingezet om hun 

expertise te delen in projecten. Daarnaast kunnen werk 

wijzen op elkaar worden afgestemd, bijvoorbeeld in het doen 

van onderzoek, maar ook het geven van presentaties of het 

schrijven van verslagen;

 •   Extra activiteiten (buiten het curriculum om) zouden een  

prominentere plek in de school kunnen krijgen, zoals de Lego 

League. Denk hierbij aan facilitering in ruimte en tijd voor 

begeleiding. Dit is inmiddels ook ingezet: de ruimte achter 

het auditorium wordt hier speciaal voor verbouwd. 
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 •   Er kunnen meer activiteiten worden georganiseerd, gelinkt aan het doel 

van het Technasium: het enthousiasmeren van jongeren voor techniek. 

Denk hierbij aan excursies en werkweken.

De komende tijd zal de sectie samen met de directie een plan van aanpak maken 

om bovenstaande punten te realiseren.  

 6.2  Ambitie 2 > Verder ontwikkelen 
 
 van het vak Woord en Beeld als tegenhanger 
 
 van het Technasium
 

 Woord en Beeld is het relatief nieuwe praktijkvak op Maris Belgisch Park. 

Het is een vak dat is ontstaan door het samenvoegen van de vakken Cultuur & 

Communicatie en Film & Fotografie. Bij het vak staat het vertellen van een ver-

haal centraal. Storytelling door middel van woord en/of beeld. In het vak komt 

een aantal zaken samen. Zo vinden Burgerschap en Mediawijsheid een plek in 

het curriculum. Ook is er ruimte voor wat vaak wordt gemist in het curriculum 

van het kernvak Nederlandse taal: creatief schrijven. Verder wordt onder andere 

aandacht besteed aan poëzie, striptekenen, het maken van een film, zowel docu-

mentaire als fictie. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de leerling naast prak-

tijkervaring ook theoretisch inzicht te geven in deze verschillende disciplines.

In dit praktijkvak wordt het gesproken en geschreven woord door leerlingen on-

derzocht, in relatie tot het stilstaande en bewegende beeld. Dit doen de leerlin-

gen in praktijkopdrachten, waarbij een expert, een podium of een opdrachtgever 

van buiten de school wordt betrokken bij het onderwijsproces. De docent bege-

leidt de leerlingen en neemt in deze begeleiding telkens een andere rol aan.
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De opdrachtgever, de expert of het podium
Een opdrachtgever en de expert kunnen dezelfde persoon zijn. Ook 

kan een project worden aangegaan waarbij alleen een podium wordt 

gefaciliteerd. Voor een leerling zal dit contact van buiten de school het 

onderwijs wezenlijk maken. De producten die worden gemaakt, win-

nen hierdoor aan actualiteit en doen er werkelijk toe. De opdrachtge-

ver of expert heeft een belang bij het betrokken zijn bij de school. 

De opdrachtgever en de expert hoeven niet één en dezelfde persoon te 

zijn. Het kan zijn dat bij het ene project een opdrachtgever betrokken 

is en bij het andere alleen een expert en dat de opdracht wordt gege-

ven vanuit de school. Ook is het natuurlijk mogelijk dat bij een project 

zowel een opdrachtgever als een expert en een podium is betrokken. 

In de praktijk is het soms moeilijk om mensen betrokken te houden bij 

de school. Dit netwerken, en met name het onderhouden hiervan, kost 

veel tijd en energie. Het is belangrijk dat de klankbordgroep van de 

ouders op het Belgisch Park bij dit netwerk wordt betrokken.

Meesterproef
De meesterproef is het project dat de leerling in grote mate zelf vorm-

geeft in de afsluitende periode van het derde leerjaar. Mogelijke 

eindwerken zijn een film, documentaire, marketingproduct, podcast, 

strip of graphic novel, een serie korte verhalen of een serie gedichten 

met bijpassende illustraties. Leerlingen kunnen zelf met een voorstel 

komen. Uiteraard gaat het erom dat in het eindproduct met woord en 

beeld wordt gewerkt.

 

Workshops en Symposia
Het is nadrukkelijk de ambitie om bij het vak Woord en Beeld jaarlijks 

een symposium te laten plaatsvinden, hetzij op het gebied van strip-

tekenen, documentaire of film maken, literatuur en poëzie of andere 

soortgelijke onderwerpen. 

Oriëntatie op opleiding en beroep
De leerlingen oriënteren zich bij het vak op uiteenlopende vervolg-

opleidingen zoals de Filmacademie, de School voor Journalistiek, de 

Kunstacademie en opleidingen voor creative writing of grafisch ont-

werpen. Verder vergroot de vaardigheid van het vertellen van een 

verhaal de wijze waarop de leerling zichzelf weet te presenteren, een 

vaardigheid die bij elke weg die de leerling zal bewandelen van pas 

komt.

Vaardigheden
Bij het vak Woord en Beeld staan 21ste-eeuwse vaardigheden zoals 

probleemoplossend vermogen, creativiteit en verbeelding, samen-

werken en kritisch denken centraal. Deze vaardigheden zijn overigens 

niks nieuws onder de zon. Probeer je maar eens voor te stellen hoe 

onze voorouders een mammoet hebben kunnen vangen zonder deze 

vaardigheden te hebben getraind. Ook al is het niks nieuws, wij on-

derschrijven het belang van het trainen van deze vaardigheden. Ook 

vinden wij de vaardigheid van het conceptueel en abstract denken van 

belang.

Verder komen ICT-vaardigheden aan bod en werkt de leerling tijdens 

het vak met Microsoft Office en het Adobe Suite-pakket. Het is de be-

doeling dat leerlingen deze ICT-vaardigheden na de derde tot een ze-

ker niveau weten toe te passen.

Ook komen tactiele vaardigheden van het oefenen met de kleine 

motoriek aan bod. Deze vaardigheden raken door het toenemende 
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schermgebruik op basisscholen onderontwikkeld. Het is ons uitgangspunt om 

ICT-vaardigheden en vaardigheden als tekenen, knippen en plakken met elkaar 

te verenigen.

 6.3  Ambitie 3 > 

 Beleidsplan hoogbegaafde leerlingen
 

 Door het aanbieden van bovengenoemde vakken, en met name het Tech-

nasium, weten steeds meer hoogbegaafde leerlingen onze school te vinden. Dit 

vraagt om beleid voor begeleiding van deze leerlingen. Wij kunnen dit als school 

niet alleen. We zijn dan ook blij met de mogelijkheid om aan te sluiten bij een 

groep scholen die dit traject al hebben doorlopen of samen met ons kunnen op-

trekken in het opzetten van een gedegen begeleiding en bijbehorend beleid. 

Als school staan we aan het begin van de opbouw van de begeleiding aan hoog-

begaafde leerlingen. Wij zijn van mening dat we dit type leerling moeten on-

dersteunen en begeleiden. In de praktijk doen wij dit op smalle basis, maar er 

ontbreekt nog beleid dat breed in de school is ingevoerd. Hierbij hebben wij niet 

de intentie om een ‘hoogbegaafde profielschool’ te worden, maar willen we onze 

hoogbegaafde leerlingen wel begeleiden binnen onze reguliere havo/vwo.  

Doelstelling, toelichting
Als Maris Belgisch Park willen we de komende jaren een aantal doelen bereiken:

 1.   Inzetten op samenwerking en ondersteuning met andere scholen uit 

de regio Den Haag. Het doel hiervan is dat de scholen die hun HB-ken-

nis verder hebben ontwikkeld, ons kunnen ondersteunen en dat wij als 

startende school kennisuitbreiding krijgen. Daarnaast kunnen de scho-
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len elkaar aanvullen in het onderwijsaanbod en zou het wen-

selijk zijn als op docentniveau kennis en ervaring worden 

uitgewisseld. 

 2.  Ontwikkelen van een programma waarin hoogbegaafde leer-

lingen op sociaal en cognitief gebied uitdaging vinden. Het 

doel van het opzetten van een excellentieprogramma is dat 

leerlingen de mogelijkheid hebben zich in onderwerpen te 

verdiepen of te verbreden, motivatie te halen uit een ander 

aanbod dan ‘het reguliere’ en daardoor ook naar school blij-

ven komen (voorkomen van uitvallen). De docenten op het Ma-

ris College zitten vol ideeën om leerlingen te inspireren met 

andere lessen en modules. Hierbij is er een eerste verkenning 

geweest met het verzorgen van lessen filosofie, Virtual Reality,  

Cambridge Engels en Goethe. Er liggen al initiatiefplannen 

voor het opzetten van ‘Maker Space’ in het Technasium, lessen 

astronomie, schaaktraining, EHBO en reanimatie.

 3.  Ondersteunen van alle hoogbegaafde leerlingen die begelei-

ding nodig hebben. Dit houdt in dat er individuele begelei-

ding plaatsvindt door talentbegeleiders en door het trainen 

en scholen van mentoren. 

 4.  Inzetten op vroeg-signalering van leerlingen die nog niet be-

kend staan als hoogbegaafd. Op dit moment hebben we leer-

lingen in beeld die vanuit de basisschool onderzocht zijn en 

een onderzoeksrapport kunnen overleggen. Daarnaast zien 

we leerlingen binnen de school die niet door de basisschool 

zijn herkend als potentieel hoogbegaafd. Om dit te onder-

vangen, is een aantal stappen nodig: bij het BOVO-overleg 

en de OKR-screening is kennis nodig om HB te herkennen. 

Mentoren en docenten kunnen de eerste stappen zetten in het 

herkennen van deze leerlingen. Het doel hiervan is zo snel 

mogelijk de leerling op het juiste onderwijsniveau krijgen 

en behouden. Op dit moment is het Maris College in samen-

werking met Universiteit Leiden bezig met het ontwerpen van 

een dynamische toets. Deze toets is bedoeld om het leerpo-

tentieel van de leerlingen zo goed mogelijk weer te geven, 

zodat we daar als school ons onderwijs beter op kunnen laten 

aansluiten. Deze dynamische toets wordt afgenomen onder 

alle leerlingen van het Maris College en niet specifiek voor 

hoogbegaafde leerlingen, maar zij zouden hier wel profijt van 

kunnen hebben.

 5.  Binnen het volledige docententeam van de school moet meer 

kennis zijn over wat hoogbegaafdheid inhoudt. Een eerste 

stap die het Maris College Belgisch Park kan zetten, is een 

teamscholing over de zes profielen van begaafde leerlingen. 

Dit kan in samenwerking met Stichting IQ+070. Het doel van 

deze scholing is het beginnen met grip krijgen, waardoor 

begrip gaat ontstaan. Daarna zou het wenselijk zijn dat er 

school-breed wordt ingezet op het motiveren en begeleiden 

van deze leerlingen. Daarnaast moet er binnen de school ken-

nis komen in het één-op-één begeleiden van leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben. Dit zijn leerlingen die een 

ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) hebben. Al deze inter-

venties hebben als doel het behouden van het juiste onder-

wijsniveau, het bieden van passende ondersteuning en het 

voorkomen van thuiszitters.
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 6.  Het inzetten van ouders in de ontwikkeling van het hoogbe-

gaafdentraject. Ouders zijn een belangrijke stakeholder als 

het gaat om de begeleiding van deze leerlingen. Zij hebben 

vaak al ruime kennis, ideeën en ervaring en kunnen deze de-

len met de school. Het doel hiervan is dat ouders meer be-

trokken zijn bij de school en dat de lijn met thuis kort is (ou-

derbetrokkenheid 3.0, een speerpunt van het Maris College). 

Hieraan gekoppeld is onze wens om eenzelfde gesprek aan te 

gaan met de leerlingen. Zij zijn ook een stakeholder in dit pro-

ces. Het doel is om te peilen wat hun onderwijsbehoeften zijn 

en deze kennis in te zetten bij het vormen van het onderwijs 

zoals beschreven bij punt 2. 

 7.  Het zoeken naar mogelijkheden om leerlingen (met name in 

de bovenbouw) een versnelling aan te bieden voor een of 

meerdere vakken. Eerder hebben we twee leerlingen de mo-

gelijkheid geboden om klas 3 over te slaan, om zo tegemoet 

te komen aan hun wens om uitgedaagd te worden en motiva-

tieverlies tegen te gaan. Er is op dit moment geen beleid op 

deze vorm van onderwijs en de eerste ervaring leert dat deze 

ad hoc beslissing veel vraagt van de docenten.

 8.  Samenwerking met universiteiten en hogescholen. Wanneer 

mogelijk zouden we graag de samenwerking opzoeken met 

hoger-onderwijsinstellingen in de omgeving (Den Haag, 

Delft, Leiden). Wanneer hoogbegaafden goed meekomen met 

de lesstof en meer gestimuleerd kunnen worden, zou het uit-

dagend voor hen zijn om mee te doen aan een universitair 

programma. Praktisch gezien draaien de leerlingen dan bij-

voorbeeld een periode een ochtend in de week mee op een 

universiteit.

Doelgroep  
Op de locatie Belgisch Park zijn drie groepen leerlingen te onder-

scheiden als het gaat om hoogbegaafdheid: 

 a. hoogbegaafde leerlingen

 b. leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel 

 c.  leerlingen die kenmerken van hoogbegaafdheid hebben, 

maar nog niet zijn onderzocht

Binnen de groep hoogbegaafde leerlingen zijn verschillende groepen 

te onderscheiden. Opvallend is het hoge aantal leerlingen die onder 

de categorie ‘dubbel bijzonder’ passen. Binnen de groep leerlingen 

die wij op dit moment binnen hebben, zien we de volgende combina-

ties: HB-dyslectisch, HB-autisme en HB-ADHD. Ook kampen sommige 

HB-leerlingen met depressie. Daarnaast speelt het gebrek aan motiva-

tie een rol bij een deel van deze leerlingen. Al deze leerlingen lopen 

risico op uitvallen. 

De leerlingen met een disharmonisch intelligentieprofiel zijn een zorg 

binnen onze locatie. Veel leerlingen zijn als het ware ‘eenzijdig hoog-

begaafd’. De kloof tussen verbaal-performaal of performaal-verbaal 

zorgt voor problemen in planning, organiseren, mondeling en schrifte-

lijk communiceren, etc. 

Binnen onze school zijn diverse leerlingen aan te wijzen die in de ogen 

van de docenten bijzonder zijn. Dit kan zijn bijzonder in gedrag, bij-

zonder in cognitieve capaciteiten of bijzonder in creativiteit. Met name 

de groep leerlingen met bijzonder gedrag vormt een risico, omdat er 

bij deze groep vaak sprake is van afstromen naar een lager onderwijs-

niveau zonder een vorm van onderzoek. Deze doelgroep moet nauw-

lettend in de gaten worden gehouden. 
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Betrokken partijen
Het Maris College Belgisch Park werkt op verschillende manieren samen met 

andere partijen:

 •   OPNIJ (stichting Groei) verzorgt lessen ‘Executieve Functies’  

en begeleidt leerlingen die hierop uitvallen.

 •   Stichting Technasium is betrokken bij de ontwikkeling en borging van 

het Technasium-onderwijs. Via de Technator Bovenbouw staat op dit 

moment de vraag uit om binnen het netwerk te kijken hoe andere Tech-

nasium-scholen invulling geven aan het onderwijs aan hoogbegaafden. 

 •   Buro Leerlingenhulp is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de  

begeleiding van hoogbegaafde leerlingen met faalangst. Ouders  

krijgen dit bureau vanuit school aangeraden. Heidi van der Panne, 

orthopedagoog-generalist, is met de school bekend en kan worden 

ingezet voor scholing en ondersteuning (bijvoorbeeld in Mindset). 

 •   Basisschool Kronenburgh heeft het afgelopen jaar veel leerlingen naar 

onze school verwezen. Een van de coaches heeft contact met deze 

school om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen in de begelei-

ding van hun oud-leerlingen. Er is nog geen concrete samenwerking.

Werkwijze en fasering
  Fase 1: opzetten van een begeleidingsstructuur  

(gestart, zit nog in een pilotfase);

  Fase 2: scholing HB-coaches en begeleidingsstructuur aanpassen  

(huidige fase);

  Fase 3: evaluatie met docenten, leerlingen en ouders.  

Vaststellen definitieve begeleidingsstructuur (einde schooljaar);

  Fase 4: uitrollen begeleidingsstructuur en scholing/intervisie om kennis  

te delen, ten einde een PUP-project op te zetten, op maat voor de locatie.
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 6.4  Ambitie 4 > 
  
 Betere aansluiting vmbo TL naar 4 havo

  Een intern onderzoek van het decanaat van Belgisch Park heeft duidelijk 

gemaakt dat er veel meer verbinding moet plaatsvinden tussen de locaties en de 

vakken onderling. Op het gebied van de doorstroom binnen het Maris College 

naar 4 havo is het afgelopen schooljaar een aantal stappen gezet. 

In eerste instantie zijn enkele algemene overstapvaardigheden in kaart gebracht. 

Die zijn onder te verdelen in functionele taalvaardigheden, zoals:

 •   studerend lezen en verwerken van de inhoud van studieteksten; 

 •   langere en complexere schoolse en niet-schoolse teksten  

begrijpen en overzien; 

 •   verslagen en werkstukken schrijven; 

 •   formuleervaardigheid; 

 •   presenteren; 

 •   discussiëren en overleggen;

 •   argumenteren; 

 •   woordenschat, in het bijzonder schooltaal. 

En daarnaast zijn er algemene overstapvaardigheden, zoals:

 •   samenwerken;

 •   zelfstandig leren;

 •   presenteren;

 •   abstract en kritisch denken;

 •   studievaardigheden. 
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Aan de hand van deze punten hebben we, samen met de docenten van 

locatie Houtrust en Bohemen, gekeken naar de vakken Nederlands, 

wiskunde, economie, geschiedenis, O&O en scheikunde. Deze docen-

ten zijn benaderd om met elkaar op de locatie de hiaten in kaart te 

brengen, die op dit moment de overstap van 4 vmbo TL naar 4 havo 

belemmeren. In de komende schooljaren werken we verder naar het 

totale vak-aanbod op 4 havo, zodat er voor iedere leerling een passend 

programma is. 

Gedurende het schooljaar krijgen leerlingen die de ambitie heb-

ben om over te stappen naar 4 havo elke vrijdag een blokuur, waar-

in gewerkt wordt aan deze overstap door middel van twee routes. De 

leerlingen die een natuurprofiel willen kiezen, volgen de route met 

Nederlands, wiskunde en scheikunde. De leerlingen die een maat-

schappijprofiel willen kiezen, volgen de route met Nederlands, ge-

schiedenis en economie. 

Om te werken aan de functionele taalvaardigheden, is samen met de 

sectie Nederlands gesproken over een programma om te werken aan 

het trainen van studerend lezen van langere complexe teksten. In het 

internationaal PISA-onderzoek komt dit ook naar voren als algeheel 

probleem bij het vak Nederlands. Het idee is om een mondelinge nul-

meting af te nemen, om vervolgens met de leerlingen die moeten oe-

fenen via remedial teaching te werken aan leesvaardigheid, alvorens 

ze de overstap maken. Hierover wordt meer verteld in paragraaf 6.5.1. 

 6.5  Ambitie 5 > Proeftuinen
 

 Het is een gegeven dat het Maris College over zes locaties be-

schikt. Een dergelijke grote scholengroep vraagt erom te allen tijde 

onderling in verbinding te blijven. Het is een grote ambitie van het 

Maris College om een cross-over te creëren door gebruik te maken 

van proeftuinen, om hiermee een sterkere onderlinge verbinding te 

genereren en op deze wijze van elkaar te leren. 

 6.5.1 Proeftuin 1: Leesvaardigheid 
 Zoals uit de meest recente Pisa-scores blijkt, gaat de lees-

vaardigheid van jongeren achteruit. Het schoolvak Nederlands is 

aan verandering toe, leerlingen ervaren het aanleren van trucjes 

om het ‘begrijpend lezen’ onder de knie te krijgen als saai en nut-

teloos. Uit onderzoek blijkt dat deze manier van vaardigheden aan-

leren afbreuk doet aan het leesplezier en de leesvaardigheid niet 

vergroot. 

Op het Maris College wordt onderzocht hoe dat anders kan. Dit ge-

beurt onder meer door uit te proberen of een andere aanpak leidt 

tot meer leesplezier en een betere leesvaardigheid bij de leerlin-

gen. Daarnaast wordt onderzocht hoe we leesvaardigheid toetsen. 

In de huidige situatie wordt per periode een summatieve leestoets 

afgenomen, gebaseerd op een geconstrueerde tekst, aan de hand 

waarvan de leerlingen moeten laten zien dat ze de ‘leestrucjes’ 

beheersen: signaalwoorden, leesstrategieën, tekstverbanden. Wel-

licht kunnen we aansluiten bij de nieuwe inzichten rondom forma-

tief toetsen. 

Om dit onderzoek uit te voeren maken we gebruik van een profes-

sionele leergemeenschap (PLG). Tijdens deze PLG-bijeenkomsten 

is de wens om een doorlopende leerlijn leesvaardigheid te ontwik-

kelen, gebaseerd op voor de leerling betekenisvolle teksten. Het 
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doel van deze werkgroep komt voort uit de groeiende onvrede met 

het huidige leesvaardigheidsonderwijs en de wens om onze leer-

lingen leesvaardiger te maken.

Groepssamenstelling
De doelen van het leesonderwijs in onder- en bovenbouw moeten 

goed op elkaar aansluiten. Daarom is het belangrijk dat zowel on-

derbouw- als bovenbouwdocenten in de PLG zitten. 

Om kennis uit te wisselen en te brainstormen over de aanpak op de 

verschillende niveaus die het Maris College aanbiedt, bestaat de 

groep uit docenten van verschillende locaties. Uit praktische over-

wegingen is de groep op dit moment relatief klein gehouden, om zo 

gericht mogelijk met elkaar tot onderzoek en uitvoering te komen. 

In het schooljaar 2022-2023 zal deze groep worden uitgebreid. 

Werkwijze
1.    Oriëntatie op wat werkt (wetenschappelijk onderzoek,  

onderwijspraktijk andere scholen);

2.    Eisen stellen aan het materiaal, de didactische werkvormen 

en de evaluatiemethode;

3.    Verzamelen van materiaal en ontwikkelen van lessen;

4.    Uitproberen van concrete lessen;

5.    Evalueren van resultaten;

6.    Delen van uitkomsten.

 6.5.2 Proeftuin 2: Formatief handelen 
 Sinds het schooljaar 2020-2021 is een enthousiaste groep 

docenten begonnen met de professionele leergemeenschap For-

matief Handelen. Formatief handelen is het ophalen van informa-

tie over waar leerlingen staan in het leerproces, om vervolgens 

te besluiten welke vervolgstappen nodig zijn om het eindpunt te 

bereiken. Om formatief handelen mogelijk te maken, is het nood-

zakelijk vooraf dit eindpunt te bepalen: leerdoelen formuleren en 

kwaliteitscriteria inzetten.  

Diverse hulpmiddelen kunnen het formatief handelen eenvoudiger 

maken. Het is hierbij essentieel dat alle leerlingen worden betrok-

ken bij de les. Denk aan het gebruik van een wisbordje of ijscostok-

jes of digitale hulpmiddelen zoals Lessonup, Goformative, Wheeld-

ecide, Memrise en Mentimeter.  

In het jaar 2021-2022 is deze groep verder gegaan met het ontwik-

kelen van formatief handelen in hun eigen praktijk, met als doel 

dat de docenten expert worden in formatief handelen. Dit ziet er 

als volgt uit:

Cyclus van professionele ontwikkeling vormgeven 
gericht op Formatief Handelen. 
Doel is om experts te worden in Formatief Handelen(FH) en als do-

centen gerichter in gesprek te zijn over onderwijs. 

Definitie FH
Formatief Handelen is het ophalen van informatie over waar elke 

leerling staat in het leerproces, om vervolgens te besluiten welke 

vervolgstappen (didactiek) nodig zijn om de leerdoelen te bereiken. 

Hoe ziet dat eruit?
 •   Om de twee weken komen de deelnemers bij elkaar.

 •   Naast de bijeenkomsten zullen de deelnemers bij elkaar in 

de les gaan kijken. Elke maand worden duo’s gemaakt die 

van elkaar leren tijdens het lesbezoek. 
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Tijdens de bijeenkomsten
 •   Er zijn twee verschillende bijeenkomsten, de Doorloopbijeenkomst 

en de Uitwerk- en ontwikkelbijeenkomst.  

 •   Elke vier weken een nieuw ‘doorloopje’ bespreken. Het doorloopje 

kiezen we tijdens elke Doorloopbijeenkomst en hier gaan we in  

duo’s mee aan de slag (zie https://doorloopjes.nl).

 •   Lesvoorbereidingen maken naar aanleiding van het doorloopje  

tijdens de Uitwerk- en ontwikkelbijeenkomst.

 •   Leerdoelen en succescriteria uitschrijven tijdens de Uitwerk- en 

ontwikkelbijeenkomst. 

Naast de bijeenkomsten
 •   Tijdens de Doorloopbijeenkomst maken we duo’s. Deze duo’s gaan 

in de periode tussen de bijeenkomsten bij elkaar in de les kijken.

 •   Het doorloopje bespreek je met je duo-partner volgens ‘bereid je 

voor’ (zie https://doorloopjes.nl).

 •   Tijdens het lesbezoek voer je het doorloopje uit.

 •   Dit evalueer je met elkaar. 

 •   Elke Doorloopbijeenkomst worden andere duo’s gemaakt, waardoor 

we van verschillende vakken leren. Een lesbezoek bij een alfa-vak is 

anders dan bij een bètavak. Juist dit verschil kan zorgen voor nieuwe 

inzichten. Ook leren we elkaar beter kennen. Een veilige leerom-

geving is daarbij een voorwaarde en zal vanaf het begin een aan-

dachtspunt zijn. 

 •   Elke Doorloopbijeenkomst vertellen de deelnemers over hun er-

varingen. Dan kiezen we een nieuw doorloopje, bespreken we de 

eerste ideeën en gaan we daarmee aan de slag. 

Groepssamenstelling
De samenstelling van de groep is zo gekozen dat er docenten aanwezig zijn 

1
waar werkt de 

leerling naar toe?

2
waar staat de 
leerling nu?

3
wat is nodig de leerling 

verder te helpen?

https://doorloopjes.nl
https://doorloopjes.nl
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die ervaring hebben met vmbo, havo en vwo. We hebben ervoor gekozen om 

ook collega’s uit te nodigen van andere vakken en docenten die lesgeven in 

onder- en/of bovenbouw. Dit zorgt voor extra input van kennis, een interes-

sante dynamiek en een breder draagvlak.  

Toekomst
De aankomende vier jaar zal de PLG FH zich verder verdiepen in Formatief 

Handelen, de ervaringen delen en een advies geven over hoe elke Maris-do-

cent FH zou kunnen toepassen.

 6.5.3 Proeftuin 3: Uitvalpreventie 
 Het nog te schrijven beleidsplan voor hoogbegaafde leerlingen is on-

derdeel van de proeftuin Uitvalpreventie. De typen leerlingen die in paragraaf 

6.3 worden geschetst, dreigen gemiddeld vaker uit te vallen dan leerlingen 

die niet hoogbegaafd zijn of een disharmonisch profiel hebben. Hieraan kun-

nen allerlei redenen ten grondslag liggen, maar een veelvoorkomend pro-

bleem is onderpresteren. 

Naast hoogbegaafde leerlingen hebben we op locatie Belgisch Park ook an-

dere zorgleerlingen die dreigen uit te vallen, bijvoorbeeld leerlingen met een 

autismespectrumstoornis (ASS). Op het Maris College doen we er alles aan 

om ervoor te zorgen dat we deze leerlingen binnen de school houden, door:

 •   het aanbieden van sociale en emotionele begeleiding

 •   het bieden van cognitieve uitdagingen

Bij het aanbieden van sociale en emotionele begeleiding maken we gebruik 

van Coaches Passend Onderwijs. Dit zijn docenten die lesgeven op Maris Bel-

gisch Park en daarnaast elke week een half uur een leerling met bijvoorbeeld 

autisme coachen. 
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Ook op andere locaties zijn er leerlingen die dreigen uit te vallen, 

bijvoorbeeld door onderpresteren. Dit zouden hoogbegaafde leer-

lingen kunnen zijn, hoewel ze vaak niet als zodanig worden her-

kend. Daarnaast komt onderpresteren vaak voor onder leerlingen 

met een migratieachtergrond. Op de basisschool wordt een te laag 

advies gegeven, waardoor leerlingen op een te laag niveau instap-

pen. Uiteindelijk zal de kennis die wij op locatie Belgisch Park heb-

ben, worden gedeeld met alle andere locaties, om ervoor te zor-

gen dat we de leerlingen die dreigen uit te vallen binnen de school 

kunnen houden. 

  6.5.4 Proeftuin 4: Implementatie BSM (Bewegen, 
Sport en Maatschappij)

 In het huidige schoolplan is de slogan van het Maris College 

‘samen in beweging’. Naast dat dit figuurlijk kan worden opgevat, 

kan dit ook een letterlijke betekenis hebben: het verder ontwikke-

len van de sportfaciliteiten binnen het Maris College.

Binnen het Maris wordt al jaren Maris Sport aangeboden: gratis 

buitenschoolse sportactiviteiten waar leerlingen van alle locaties 

aan kunnen deelnemen. Deze activiteiten zijn bedoeld om kennis 

te maken met een sport, leerlingen op een laagdrempeliger ma-

nier te laten sporten, maar ook leerlingen tegemoet te komen die 

meer verdieping zoeken. Maris Belgisch Park zal in het schooljaar 

2022-2023 een nieuwe slag slaan als het gaat om het versterken van 

het sportonderwijs op school, met het vak BSM (Bewegen, Sport en 

Maatschappij). Dit vak zal als pilot worden uitgezet in 4 havo binnen 

de profielen E&M, N&G en N&T.

Wat is BSM? 
Het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) is een verdieping 

op het vak Lichamelijke Opvoeding (LO). BSM heeft ten opzichte 

van LO: 

 •   Grotere theoretische diepgang. Bij BSM bestaat het cijfer 

voor 30% uit theorie en wordt ongeveer een derde van de 

tijd besteed aan theorie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 

anatomie en fysiologie. 

 •   Grotere praktische diepgang bij beweegopdrachten, 

waarbij een hoger niveau van bewegen wordt gevraagd. 

 •   Groter accent op regelende rollen. Bij BSM worden dezelf-

de regelrollen, zoals fluiten als scheidsrechter, observeren, 

coachen en organiseren gevraagd als bij LO. Alleen komen 

ze bij dit vak vaker aan bod, worden er hogere eisen aan 

gesteld, zijn de opdrachten complexer en wordt een groter 

beroep gedaan op het reflectievermogen van leerlingen. 

Het leren lesgeven en organiseren van sportevenementen 

staat hier centraal. 

 •   Meer nadruk op het analyseren en verbeteren van  

bewegingen in zowel eenvoudige als complexe  

bewegingssituaties. 

Naast de hierboven beschreven diepgang heeft BSM nog meer te 

bieden. Door het toepassen van praktische vaardigheden, zowel 

zelfstandig als in teamverband, is het vak BSM een actieve, leerza-

me en leuke afwisseling op de profielvakken. 

Het keuzevak BSM sluit goed aan bij vervolgopleidingen zoals bij-

voorbeeld de Academie Lichamelijke Opvoeding (om docent LO 
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te worden), de PABO, paramedische studies (zoals fysio- en cae-

sartherapie) en geüniformeerde beroepen (politie, defensie of 

brandweer). 

 6.5.5 Proeftuin 5: Maris-brede leerlingenraad
 De leerlingen op het Maris College brengen een belangrijk 

deel van hun jeugd door op deze school. Het is daarom belangrijk 

dat de leerlingen goed vertegenwoordigd zijn binnen de organisa-

tie van de school. De leerlingenraad is het orgaan dat hier gehoor 

aan kan geven. Alle locaties van het Maris College hebben een 

leerlingenraad, maar in de praktijk blijkt dat niet elke leerlingen-

raad even actief is. Zo zou elke locatie een voorzitter uit de leerlin-

genraad als vertegenwoordiger aan de MR kunnen laten deelne-

men, maar dit blijkt niet het geval. 

Om een actieve leerlingenraad te stimuleren en ervoor te zorgen 

dat de leerlingenvertegenwoordigers in de MR goed geïnformeerd 

en actief deelnemen, zal een pilot plaatsvinden voor een Maris-bre-

de leerlingenraad. Deze leerlingenraad zal in de toekomst, net als 

de PMR, voor iedere MR-vergadering bijeenkomen om belangrij-

ke locatie-overstijgende zaken te bespreken. Tijdens deze bijeen-

komsten zal een vaste groep betrokken leerlingen van elke locatie 

overleggen over onderwerpen die bij de leerlingen spelen. Daar-

naast kunnen good practices worden gedeeld over het functione-

ren van de verschillende leerlingenraden.

Verder is het plan om twee keer per jaar een themabijeenkomst te 

organiseren, met afgevaardigden uit de leerlingenraden van elke 

locatie. De thema’s voor deze bijeenkomst kunnen algemeen zijn of 

specifiek, bijvoorbeeld speciaal voor PTA-klassen of juist de brug-

klassen. Door deze themabijeenkomsten kunnen de leerlingen van 

elke locatie betrokken worden bij onderwerpen die de school kun-

nen verbeteren. Leden van de directie en/of andere betrokken col-

lega’s kunnen aansluiten bij (een deel van) de bijeenkomst. 

Om het professioneel aan te pakken zal het LAKS gevraagd wor-

den om hierbij te helpen. Deze organisatie verzorgt trainingen op 

maat om leerlingenraden te helpen met de organisatie en de in-

vulling van hun wensen. Het is nuttig om deze training elk jaar aan 

het begin van het schooljaar op elke locatie in te zetten voor de 

locatie-leerlingenraden, om dit later samen te trekken met de Ma-

ris-brede leerlingenraad. 

Tijdsplanning voor het komende jaar
September 
 •   Elke locatie vormt een eigen leerlingenraad met  

vertegenwoordigers uit elke klas. 

 •   LAKS verzorgt trainingen op alle locaties (hele ochtend of 

middag), deelnemende leerlingen en docenten worden 

uitgeroosterd.

Oktober
 •   LAKS verzorgt een training voor een Maris-brede LR  

tijdens de eerste Maris-brede bijeenkomst (hele dag), 

deelnemende leerlingen en docenten worden uitgeroos-

terd. Op deze bijeenkomst kunnen eventueel ook al enkele 

punten vanuit de leerlingen of directie worden besproken. 

Oktober–Juni
 •   Voor elke MR-vergadering komen afgevaardigden van 

elke locatie bijeen om Maris-brede zaken te bespreken 

en samen te bepalen wat zij graag willen inbrengen op 
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de MR-vergadering. Van tevoren kunnen punten vanuit 

de leerlingen, het personeel of de directie worden inge-

bracht. De specifieke data hiervoor kunnen vastgelegd 

worden tijdens de trainings-dag in oktober.

Mei
 •   Maris-brede themabijeenkomst over een nader te bepalen 

onderwerp.

Juni
 •   Evaluatie van het eerste jaar tijdens de laatste  

Maris-brede bijeenkomst.

 6.6  Samenvatting van beleidsvoornemens 

 Op basis van de bovenstaande ambities ten aanzien van de 

bedrijfsvoering van Maris Belgisch Park hebben we de volgende 

beleidsvoornemens: 

 •   Versterken positie Technasium (met het vak O&O)

 •   Verder ontwikkelen van het vak W&B,  

als tegenhanger van het Technasium 

 •   Beleidsplan hoogbegaafde leerlingen 

 •   Betere aansluiting vmbo TL en 4 havo 

 •   Diverse proeftuinen vinden plaats:

 •   Leesvaardigheid

 •   Formatief handelen 

 •   Uitvalpreventie 

 •   Het implementeren van het vak BSM  

(bewegen, sport en management) 

 •   Maris-brede leerlingenraad



Afronding 
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 Om de beleidsvoornemens die in dit locatieplan zijn opgenomen te kun-

nen realiseren, zijn acties nodig. Hiervan is in de bijlage een activiteitenoverzicht 

opgenomen. 

Ook hebben we een tijdspad opgenomen, zodat er zicht is op de spreiding van de 

uitvoering van de beleidsvoornemens. Uit het overzicht blijkt dat is gekozen voor 

een evenwichtige doorvoering van de plannen. Hiermee is de tijd genomen om 

kleine stappen te maken, zodat er ruimte ontstaat om te evalueren en bij te stellen 

waar nodig. Op deze manier worden de principes van de lerende organisatie in 

de werkwijze ingebed. Afronding



Bijlage



WAT

Bijlage Activiteitenoverzicht 

TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Vooruitblik locatieplan

Terugblik locatieplan

Instroom 4 havo verbeteren:
Locatie-overstijgend

O&O profilering versterken
Intern BP

W&B 

HB
Intern BP

HB extern HB
Locatie-overstijgend

Formatief handelen

Leesvaardigheid

Pilot BSM

Maris-brede leerlingenraad

•  Wat zijn de doelen voor dit schooljaar? Is het haalbaar?

•  Zijn de gestelde doelen voor dit schooljaar behaald? 
Moet er worden bijgestuurd?

•  Er is een veel groter verschil tussen TL en havo 4: Inzoo-
men op verschillen overbruggen. Wiskunde A/B

•  O&O is niet meer uniek. Opnieuw naar de tekentafel

•  W&B creëren als unique selling point. Het vak versterkt 
vaardigheden: onderzoek/verslagen maken/verwoorden 
van ideeën/brainstorm. Aansluiting O&O en W&B via 
module kunst en wetenschap

•  Er zijn veel HB leerlingen die begeleid moeten worden. 
Expertise vergroten en knowhow verwerven

•  Kennis verwerven over onderpresteren en de aanpak 
hiervan. Is toepasbaar voor andere vestigingen

•  PLG op BP 

•  PLG op BP en Houtrust

•  Maris BP

•  Pilot Maris-breed

• Team Maris Belgisch Park

• Team Maris Belgisch Park

• TL havo en TL vmbo

• Technator + O&O team

• Kunstsectie + O&O team

•  CPO’s / Jeanine Venema en Saskia van 
Ooijen / HB team

•  CPO’s / Jeanine Venema en Saskia van 
Ooijen / HB team

•  Jim van Bekhoven + team PLG FH

•  Auke Abma + team PLG leesvaardigheid

•  Jurre Wijker

•  Sanne Eggens

• Start ieder schooljaar

• Einde ieder schooljaar

• Start schooljaar 2021-2022

•  Planning van een start  
gesprek 2021-2022

•  Start: schoolplan gemaakt  
door BKX / Komend schooljaar 
opnieuw een planning maken

•   Start dit schooljaar  
Planning c.q. tijd maken na  
de zomervakantie

•  Start 2023

•  Start 2020-2021  
Februari 22: Maris Congres

•  Start 2020-2021

•  Start 2022-2023

•  Start 2021-2022




