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

catie Bohemen. Net als bij het formeren van het schoolplan, hebben 

we voor het schrijven van dit locatieplan gesprekken gevoerd met de 

medewerkers van Maris Bohemen. Daarnaast is eind 2019 onder de 

medewerkers een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd en heeft bin-

nen het team een toekomstverkenning plaatsgevonden, aan de hand 

van een sessie ‘Droom je droomschool’. Ook zijn bijeenkomsten ge-

organiseerd met de leerlingenraad en met ouders, om ook via deze 

geledingen inbreng te krijgen voor de toekomstige richting van de 

specifieke locatie.  

  

De uitkomst van de gevoerde gesprekken en de wijze waarop de in-

breng een plek heeft gekregen in het nieuwe locatieplan, zijn vervol-

gens weer teruggekoppeld naar alle geraadpleegde geledingen. Dit 

locatieplan treedt in werking vanaf het schooljaar 2021-2022.  

  

Maris College Bohemen is onderdeel van een lerende organisatie en 

beschouwt het locatieplan daarbij als het belangrijkste fundament. 

Dat betekent dat we op basis van de beleidsvoornemens in dit plan 

experimenten durven aan te gaan en daarbij fouten mogen maken om 

van te leren. Zo houden we ons onderwijs in beweging. Aan het begin 

van ieder schooljaar bekijken we waar op locatieniveau staan. In een 

professionele dialoog met het team kijken we terug en vooruit: wat is 

er al gerealiseerd van wat we ons hadden voorgenomen en wat nog 

niet? Wat is goed gelukt en wat niet? En vooral waarom (nog) niet? Wat 

hebben we daarvan geleerd? Waar is bijstelling nodig? Daarnaast pro-

beren we door diverse studies, trainingen en cursussen meer deskun-

digheid te creëren en hiermee eigenaarschap lager in de organisatie 

te leggen.  

Op deze manier willen wij onszelf en ons onderwijs blijven verbete-

ren, waarbij het algemene beleid goed aansluit bij de behoeften in de 

dagelijkse praktijk op Maris College Bohemen. 

Bij het maken van afspraken met het managementteam, aan het be-

gin van elk schooljaar, is het bovendien mogelijk om, naast het borgen 

van de kwaliteit, de focus te leggen op onderdelen die meer aandacht 

nodig hebben, ruimte te maken voor zaken die op ons pad komen of 

het tijdpad iets te verleggen wanneer blijkt dat bepaalde zaken niet 

haalbaar zijn in de gestelde periode. Dit houdt ons scherp, flexibel en 

wendbaar in onze snel veranderende sector. 

  

N. de Jong 
Locatiedirecteur Maris College Bohemen 

  

Juni 2021
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Maris College 
Bohemen 

 2.1  Positionering van de locatie 

 Het Maris College bestaat uit zes locaties. Maris College Bohemen is hier-

van de hoofdvestiging en biedt daarom plaats aan de algemene directie, bestaan-

de uit de algemeen directeur en de plaatsvervangend algemeen directeur. De 

algemene directie wordt ondersteund door een beleidsmedewerker. Daarnaast 

biedt Maris Bohemen plaats aan de centrale administratie, HRM, PR & communi-

catie, afdeling ICT en de financiële administratie. Dit cluster verzorgt samen de 

bedrijfsvoering van de gehele school. 

 

Maris Bohemen is een moderne vmbo-school, die leerlingen de kans biedt 

om zich zowel op KBL- als op TL-niveau optimaal te onderscheiden. In school-

jaar 2021- 2022 telt Maris Bohemen zo’n 600 leerlingen. De school bestaat uit 

een TL-afdeling en een KBL-afdeling met de volgende beroepsgerichte profie-

len in de bovenbouw: Management & Lifestyle, Economie & Ondernemen, Sport, 

Dienstverlening & Veiligheid (D&P) en Produceren, Installeren en Energie (PIE).  

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt Maris Bohemen verschillende 

Flexvakken en activiteiten aan, zoals Maris Moves, waarbij er een beroep wordt 

gedaan op de creativiteit en talenten van de leerling. De balans tussen de theore-

tische vakken en het praktijkgerichte aanbod zijn van grote meerwaarde voor de 

cognitieve ontwikkeling en motivatie van de leerling.  

 

In Den Haag staat de school zeer goed aangeschreven. De school streeft ernaar 

om met de toeleverende basisscholen blijvend goede contacten te onderhouden. 

Maris Bohemen wil leerlingen optimaal voorbereiden op elke gewenste door-
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stroommogelijkheid. Dat kan een doorstroom in de richting van het mbo bete-

kenen, maar ook leerlingen met de ambitie om door te stromen naar de Havo op 

locatie Maris Belgisch Park worden daarin gestimuleerd. Daarnaast bieden wij 

leerlingen van Maris Waldeck die naar het TL-niveau kunnen doorstromen, een 

drempelloze instroom naar 3TL. 

 2.2  Schoolleiding 

 De organisatie bestaat uit een locatiedirecteur en vier teamleiders, waar-

van één teamleider plaatsvervangend locatiedirecteur is bij afwezigheid van de 

locatiedirecteur. Met z’n vijven vormen zij het managementteam, dat zorgt voor 

de dagelijkse aansturing van het gehele personeel. Het team wordt gekarakteri-

seerd door samenhang, rolduidelijkheid en doelgerichtheid, wat een positieve 

invloed heeft op het commitment van de teamleden en daarmee op de onder-

wijskwaliteit. 



Onderwijsbeleid
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 Op Maris Bohemen staat de leerling centraal. Leerlingen worden uitge-

daagd het beste uit zichzelf te halen. Elke leerling heeft een andere aanpak nodig 

om zijn of haar kwaliteiten te kunnen ontplooien, zelfvertrouwen te ontwikkelen 

en talenten te ontdekken. Hierdoor kan de leerling met voldoende bagage aan 

een vervolgopleiding beginnen en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn 

voor een succesvolle toekomst. 

  

Het pedagogische klimaat op Maris Bohemen, waarbij aandacht voor de indivi-

duele leerling voorop staat, biedt de leerling de veiligheid om zich te ontwik-

kelen. In de gemeenschappelijke visie gaat deze pedagogische aanpak samen 

met de onderwijsprestaties van de leerlingen. Er is binnen deze aanpak aandacht 

voor de verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen van de leerlingen. Door 

middel van variatie in de didactische aanpak, verlengde instructie en het toepas-

sen van meerdere leerstrategieën komen we hieraan tegemoet. Maris Bohemen 

is een mooi voorbeeld van maatwerk leveren aan de leerlingen. 

  

Op Maris Bohemen krijgen leerlingen de kans zich te onderscheiden op KBL- en 

TL-niveau. Naar aanleiding van het basisschooladvies worden leerlingen in de 

onderbouw in een Theoretische leerweg (TL)-klas, een Kaderberoepsgerichte/

Gemengd Theoretische leerweg (KGT)-klas of een Kaderberoepsgerichte leer-

weg (KBL)-klas geplaatst. Tijdens de eerste twee leerjaren behouden de leerlin-

gen, indien mogelijk, dezelfde mentor. Zij worden nauwlettend gevolgd, waar-

door het juiste niveau bij de overgang van klas één naar twee én van klas twee 

naar drie definitief wordt vastgesteld. In de zogenoemde KGT-klassen krijgen de 

leerlingen toetsen op zowel TL- als KBL-niveau.   

Onderwijsbeleid
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Na het behalen van een diploma op Maris Bohemen, kunnen leerlin-

gen doorstromen naar het mbo of een hoger schoolniveau binnen het 

Maris College. Om leerlingen zoveel mogelijk kansen te geven, zorgen 

we voor een goede aansluiting op het mbo of de andere locaties van 

het Maris College. Jaarlijks stromen leerlingen na het behalen van een 

diploma voor de Theoretische Leerweg door naar 4 Havo. Om de leer-

lingen nog beter voor te bereiden op het vervolgonderwijs en de over-

stap te versoepelen, wordt de komende jaren meer aandacht besteed 

aan Loopbaanoriëntatie en Begeleiding en wordt de samenwerking 

met Maris Belgisch Park geïntensiveerd. 

  

Corona  
Het kabinet heeft in maart 2021 een meerjarig Nationaal Programma 

Onderwijs aangekondigd, waarbij 8,5 miljard euro beschikbaar komt. 

Dit geld is bedoeld om de huidige generatie, ondanks de coronacri-

sis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te 

bieden. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én 

ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van 

vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die 

het moeilijk heeft.  

Medio mei 2021 is via een schoolscan in kaart gebracht welke proble-

men en behoeften de leerlingen hebben. Hiervoor zijn de Diatoetsen 

Taal en Rekenen, een niveautoets voor Engels en twee vragenlijsten 

gebruikt. De uitkomsten worden naast de uitkomsten van de rapport-

vergaderingen gelegd. Op basis van de analyse kan een keuze worden 

gemaakt uit een lijst van wetenschappelijk onderbouwde, effectieve 

interventies. Het gaat hierbij om interventies op cognitief, sociaal-emo-

tioneel èn fysiek vlak. Hierbij wordt ook gekeken naar het stimuleren 

van de executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken.  

Ten tijde van dit schrijven wordt bekeken welke interventies passend 

zijn, om ervoor te zorgen dat eventuele vertragingen worden ingelo-

pen. Ook wordt verdere invulling gegeven aan een inhaalprogramma.  

 

Leerlingbesprekingen  
Met ingang van schooljaar 2021-2022 zullen structurele leerlingbe-

sprekingen plaatsvinden. De mentor bereidt de leerlingbespreking 

voor en is tevens voorzitter van deze vergadering. Wekelijks is er een 

intern zorgoverleg tussen de Coördinator Passend Onderwijs (CPO) 

en de teamleider. De CPO voert om de vier weken ook een Intern Zor-

goverleg (IZO met de mentor, waarna een terugkoppeling volgt met de 

teamleider. Het Samenwerkingsverband en Schoolformaat delen hun 

deskundigheid met onze school. Deze samenwerking wordt Jeugdhulp 

en School genoemd (JES). De CPO heeft iedere twee weken een ‘mi-

ni-JES’ met de externe partners. Door dit overleg is er om de zes weken 

een effectief JES-overleg tussen alle betrokken partijen.  

  

Externe contacten  
Maris Bohemen heeft inmiddels een goede relatie en netwerk opge-

bouwd met buurtbewoners, de gemeente en de schoolwijkagent. Ook 

onderhoudt Maris Bohemen goede contacten met de Haagse basis-

scholen, scholen voor Voortgezet Onderwijs en vervolgopleidingen.  

 

Studio Bohemen 
Maris Bohemen nodigt leerlingen uit groep zeven en acht uit om lessen 

te volgen op onze school. Zij kunnen zich vooraf aanmelden en op deze 

manier kennismaken met Maris College Bohemen. Deze lessen vinden 

plaats op woensdagmiddag en bevatten verschillende onderdelen van 

ons lesprogramma. Op deze manier raken leerlingen al in een vroeg 

stadium bekend met onze school en kunnen zij op die manier een be-

wuste keuze maken voor het Maris College.  
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Begeleiding & Coaching  

Huiswerk maken en leren is voor veel leerlingen een uitdaging. Soms zorgt huis-

werk ook voor spanningen. Om hieraan een positieve bijdrage te leveren, bieden 

wij Begeleiding & Coaching aan wanneer blijkt dat een leerling dit nodig heeft. 

Hier gaan leerlingen met verschillende leerstrategieën aan de slag, worden 

planningen gemaakt voor de korte en lange termijn en wordt gebruikgemaakt 

van de EF-agenda (Executieve Functies). De begeleider overhoort en tekent ge-

maakt werk af. Leerlingen kunnen ook worden aangemeld voor coaching, waarbij 

wordt gekeken welke leerstrategie het beste past. De begeleiding vindt plaats na 

schooltijd.  

  

Leerlingvolgsysteem 

Alle leerlingen worden regelmatig getoetst met behulp van Diatoetsen om hun 

niveau van taal en rekenen in kaart te brengen. De resultaten worden door de 

CPO, teamleider en mentor geanalyseerd. De informatie wordt indien nodig in 

een OPP (ontwikkelperspectief) verwerkt. De keuze voor dit instrument zal jaar-

lijks worden geëvalueerd en indien gewenst aangepast. 

  

TEX en REX  

Leerlingen die zwak zijn in taal en/of rekenen krijgen extra ondersteuning tijdens 

de uren Taal Extra (TEX) en/of Reken Extra (Rex). Hier worden achterstanden 

weggewerkt en wordt toegewerkt naar het vereiste referentieniveau dat zij bij 

hun eindexamen moeten beheersen.  

  

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)  
LOB heeft een structurele plek binnen alle vier de leerjaren. Om de ontwikkeling 

van Life Skills te stimuleren willen we het programma Loopbaanoriëntatie en Be-

geleiding de komende jaren verweven met ons onderwijs. Door hier zowel in de 

lessen als in contact met mentor en ouders aandacht aan te besteden, kunnen we 

bij leerlingen het eigenaarschap over hun eigen ontwikkeling stimuleren. 
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Gedurende hun schoolloopbaan zullen leerlingen ervaringen opdoen 

in allerlei verschillende vormen. Denk hierbij aan projectweken, de 

bliksemstage in de onderbouw maar ook aan trainingen en stages in 

de bovenbouw. Levensechte opdrachten worden gezien als een goede 

leerschool vol ervaringen. De leerlingen helpen te reflecteren op deze 

ervaringen zal een speerpunt zijn van LOB. Deze ervaringen worden 

gekoppeld aan de vijf loopbaancompetenties (motieven- en kwalitei-

tenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken). 

  

In de onderbouw krijgen alle leerlingen Flexvakken aangeboden. Dit 

zijn verschillende activiteiten waarbij ze onder andere kennis maken 

met de vier beroepsrichtingen binnen onze locatie. Daarnaast volgen 

ze in de brugklas vier talent(Flex)vakken, waarvan ze er in de tweede 

klas nog twee zullen volgen. Door leerlingen zelf te laten kiezen voor 

de Flexvakken in het tweede leerjaar, wordt de motivatie voor deze 

vakken vergroot en zullen zij zich meer verantwoordelijk voelen voor 

de lessen. Leerlingen leren hun talenten en kwaliteiten kennen en ont-

dekken en wellicht ook welke richting wel of niet bij ze past.  

  

De lessen vormen een brede oriëntatie op vervolgopleidingen (mbo), 

arbeidsgebieden en werkvelden. De inhoud van de Flexvakken wordt 

jaarlijks geëvalueerd door zowel docenten als leerlingen. Op deze ma-

nier proberen we iedere keer weer een verbetering aan te brengen in 

het programma. Bovendien zullen de Flexvakken inhoudelijk meebe-

wegen met de toekomstige onderwijskundige veranderingen. 

  

Versteviging van het LOB-programma 
 •  Ontwikkeling is zichtbaar in een digitaal portfolio 

 •  Aandacht voor LifeSkills, StudySkills en DigiSkills 

 •  Vergroten van de ouderbetrokkenheid 

 •  Relatie tussen de Flexvakken en de LOB versterken 

 •  Leerlingen meer betrekken bij het keuzeproces (klas 2 en klas 4) 

 •   Gebruik van Good practices (oud-leerlingen uitnodigen/ouders 

over hun beroep laten vertellen)  

RESET-traject Maris breed 

Op Maris Bohemen wordt het RESET-traject aangeboden voor leerlin-

gen die uitvallen op een van de andere locaties van het Maris College. 

Het RESET-traject is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoef-

ten en gedragsproblemen en wordt zoveel mogelijk intern, centraal en 

vanuit verbinding met de leerling gevolgd. De gewenste uitkomst van 

dit traject is de leerling de mogelijkheid te bieden tot het volgen van 

onderwijs (primair) en gedragsverandering (secundair).  

De leerling wordt in dit traject ‘gereset’ en deels geïsoleerd, om na een 

afgebakende periode met succes terug te keren naar de eigen locatie, 

een andere locatie binnen de school of uit te stromen naar een andere 

passende school. De leerling volgt onderwijs en een programma dat 

gericht is op (zelf)reflectie en verbetering van de attitude. 

 

Innovaties op Maris Bohemen 
De komende vier jaar gaat het team aan de slag met de inzet van Li-

feSkills, StudySkills en DigiSkills, zoals uiteengezet in de volgende pa-

ragrafen. 
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 3.1  LifeSkills
 

 Door begeleiding en lesprogramma’s aan te bieden op verschillende as-

pecten als zelfvertrouwen, emotie, burgerschapsvorming en presentatievaardig-

heden, dragen wij bij aan een kritische, zelfbewuste en zelfverzekerde levens-

houding bij onze leerlingen: de zogenoemde LifeSkills.   

  

Onderbouw  
In schooljaar 2021-2022 begint het vak LifeSkills voor al onze brugklasleerlingen. 

Dit vak wordt geïmplementeerd in het al bestaande Flex-programma. Alle leer-

lingen gaan bij Flex LifeSkills acht weken aan de slag met verschillende onder-

werpen die als essentieel worden beschouwd.   

  

Onderwerpen als jezelf durven zijn, presenteren, omgaan met emoties, en mind-

fullness zullen in het programma aan bod komen. De lessen dragen bij aan bur-

gerschapsvorming, waarmee leerlingen de kennis, vaardigheden en houding 

ontwikkelen die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in 

onze samenleving. De mentor monitort de voortgang van de LifeSkills en be-

spreekt deze met leerling en ouders. Vanaf schooljaar 2022-2023 wordt LifeSkills 

ook aangeboden in klas 2.   

  

Bovenbouw  
In de bovenbouw wordt LifeSkills geïntegreerd in de beroepsgerichte vakken 

en/of de lessen Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB). Daarnaast zal een ac-

tiviteitenweek in het najaar in het teken staan van deze vaardigheden. 

 

Naschoolse activiteiten 
Maris Moves
Al jaren is Maris Moves een vaste activiteit binnen het Maris College. Leerlingen 

mogen auditie doen voor deze dansgroep en volgen daarna trainingen onder 

Wij vinden dit erg 

belangrijk, omdat veel leer-

lingen niet weten hoe ze 

met ruzie en stresssituaties 

om moeten gaan.” 

Rija en Shania (klas 2)



15

leiding van een professionele dansdocent. Leerlingen worden uitge-

daagd hun talent te ontwikkelen, hun eigen grenzen te verkennen en 

sociale relaties aan te gaan. 

   

Maris Sport 
Elke dag van de (school)week wordt op een locatie van het Maris Col-

lege een gratis sportactiviteit aangeboden, waaraan alle leerlingen 

van het Maris College mogen deelnemen. Deze activiteiten worden 

georganiseerd vanuit de gymsectie en worden begeleid door profes-

sionele trainers uit de sportwereld.  

Vanaf schooljaar 2021-2022 doen we mee aan Olympic Moves, een 

initiatief van de KVLO en NOC*NSF. Docenten geven trainingen na 

schooltijd, met als doel leerlingenteams te laten deelnemen aan de 

regionale schoolsportcompetitie.  

 

Atelier Bohemen 
De komende jaren worden de naschoolse activiteiten uitgebreid. Het 

is belangrijk dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen, juist op die 

terreinen die niet volledig terugkomen in het reguliere lesaanbod. 

Door activiteiten aan te bieden wordt een koppeling gemaakt tussen 

educatie en het naschoolse aanbod. Het leren op school wordt verbon-

den met leren buiten de school, wat verrijking oplevert. Om dit aanbod 

mogelijk te maken, wordt gebruikgemaakt van eerder opgedane ken-

nis en ervaring binnen het docententeam. Bij naschoolse activiteiten 

kan onder meer worden gedacht aan toneel, muziek, koken, creatieve 

workshops en het samenstellen van een schoolkrant. 

 

Mentoraat  
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en zal regelma-

tig met zowel de leerling als de ouder(s) in gesprek gaan. De rol van 

de mentor zal aankomende jaren binnen Maris Bohemen veranderen. 

Om het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten, moeten zij meer 

verantwoordelijk worden gemaakt voor hun eigen leerproces.  

Door middel van proeftuinen wordt geëxperimenteerd met andere 

vormen van mentoraat. Denk hierbij aan het persoonlijk mentoraat, 

waarbij individuele leerlingen aan een specifieke mentor worden 

gekoppeld, en het verdelen van de verschillende mentortaken over 

meerdere personen. Lopende initiatieven, zoals startgesprekken bij 

aanvang schooljaar en het persoonlijke communicatieplan, worden 

gecontinueerd.   

 

Pop-gesprekken  
Op een aantal beroepsgerichte afdelingen in de bovenbouw worden 

POP-gesprekken gevoerd om de ontwikkeling van leerlingen te moni-

toren en begeleiden. Op het gebied van de LifeSkills zal worden ge-

experimenteerd met dergelijke POP-gesprekken met brugklasleerlin-

gen, als afsluiting van het Flex-programma. Deze gesprekken kunnen 

door de Flexdocenten worden gevoerd, maar ook vierdejaars leerlin-

gen kunnen hiervoor worden ingezet. Te denken valt hierbij aan het 

trainen van hulpmentoren.  

 

 3.2  StudySkills (Activerend onderwijs)

 Activerende didactiek is een verzamelbegrip voor alles wat een 

leraar in de les kan inzetten om de (denk)activiteit van zijn leerlingen 

te prikkelen. Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat 

kennis beter beklijft wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij het 

onderwijs. Motivatie zal namelijk uit de leerling zelf moeten komen en 

bij activerende didactiek staat de leerling centraal. Door het inzetten 
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van actieve werkvormen werken leerlingen op zodanige manier met de stof dat 

ze gaan nadenken, argumenteren en discussiëren. Het allesomvattende doel is 

het vergroten van het (leer)plezier, met als gevolg een groter leerrendement.  

Er zal gebruik worden gemaakt van activerende werkvormen en gesitueerd le-

ren, waarbij de leerlingen centraal staan en zij gestimuleerd worden 21e-eeuwse 

vaardigheden te ontwikkelen.  

Maris College Bohemen maakt de komende jaren meer ruimte om activerend 

onderwijs aan te bieden. Activerend en gesitueerd leren wordt toegepast op de 

volgende manieren:  

 

 •  Activiteitenweek (LifeSkills);  

 •  Levensechte opdrachten binnen de vakken;  

 •  Vakoverstijgende projecten binnen de locatie;  

 •    Meer opdrachten/lessen buiten de school waarbij vakken elkaar kunnen 

ontmoeten (bijv. biologie en aardrijkskunde) 

Toets-beleid  
Gezien de beperkte motivatie en het ontbreken van verantwoordelijkheidsge-

voel zullen leerlingen in toenemende mate verantwoordelijk moeten worden ge-

maakt voor het eigen leerproces.   

Bij het afnemen van toetsen zijn de volgende zaken belangrijk:  

 •   Toetsing bevordert het leerproces vooral indien de leerlingen goed worden 

voorbereid op een toets en wanneer deze nauwkeurig wordt nabesproken;  

 •   Een gemiddeld cijfer dient representatief te zijn voor de capaciteiten van de 

leerling;  

 •   Het eindcijfer voor een vak (gemiddelde eind schooljaar) zou een voor-

spellende waarde moeten hebben voor de mate van succes in het volgende 

schooljaar.  

Het is fijn om te weten 

hoe we moeten leren en beter 

kunnen plannen, om nog  

betere cijfers te halen.” 

Aylin en Selin (klas 2)

In het mbo wordt veel 

zelfstandigheid verwacht. 

Het is fijn dat je dit hier, op 

deze school, leert.” 

Esmeralda (klas 3)
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De rol van formatief toetsen/evalueren  
Formatief toetsen kan leerlingen helpen inzicht te krijgen in hun eigen leerpro-

ces en krijgt een plek binnen ons toets-beleid. Leerlingen kunnen, met behulp 

van feedback van de docent, hun eigen werk beoordelen. Het nabespreken van 

toetsen is hierbij van belang.   

De kritische houding bij leerlingen willen we bevorderen, zodat zij daar ook in de 

toekomst bij hun vervolgopleiding, latere werkzaamheden en als actieve burger 

baat bij zullen hebben (LifeSkills).  

  
Zelfregulerend leren  
Mensen worden in de huidige samenleving steeds meer aangesproken als indivi-

du en moeten reageren op veel veranderingen. Of het nu gaat om werksituaties, 

studie of het functioneren als burger: iedereen moet zijn eigen leven ‘ter hand 

nemen’ en in veel verschillende situaties zelfstandig kunnen handelen en verant-

woordelijkheid nemen. Daarom is het van belang dat leerlingen zelfregulerend 

vermogen ontwikkelen, in het bijzonder zelfstandig leervermogen. Leerlingen 

moeten zich voorbereiden op een (beroeps)leven waarin ze zelfstandig hun ken-

nis op peil houden, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven en ‘een leven lang 

leren’.  

Het gaat bij zelfregulerend leren om een samenspel van cognitieve, metacog-

nitieve en motivationele processen die een leerling inzet en reguleert om zijn 

eigen leerdoelen te bereiken. Het is een actief en constructief proces waarin een 

leerling doelstellingen leert bepalen, zelf initiatief neemt en verantwoordelijk-

heid leert nemen voor zijn eigen leerproces.   

 

Uit onderzoeken blijkt dat leerlingen aanzienlijk beter presteren als ze deze leer-

strategieën inzetten in hun leerproces. De leerstrategieën zijn onder te verdelen 

in vijf groepen.   
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Strategieën die een beroep doen op:  

•  Metacognitieve kennis         Overzien en Jezelf kennen 
•  Metacognitieve vaardigheden  Vooruitkijken, Bijhouden  

en Terugkijken  
•  Cognitieve vaardigheden     Herhalen, Verdiepen, Structureren  
•  Organisatievaardigheden      Jezelf organiseren, Omgeving  

organiseren,  Anderen organiseren  
•  Motivatie   Jezelf vertrouwen,  

Het nut zien en Jezelf motiveren   

 

Daarbij stellen leerlingen zich persoonlijke doelen, waarbij ze worden 

geholpen door de leraren;   

 •   Ze leren zich te oriënteren op leertaken  

(bijvoorbeeld bij een schrijfopdracht leren nadenken  

over vragen als: voor wie schrijf ik, waarover moet het gaan,  

hoe lang moet de tekst zijn);   

 •   Ze hebben een agenda waarin ze hun werk bijhouden  

en plannen;   

 •   Ze leren aandacht te besteden aan procesaspecten:  

begin ik op tijd, doe ik nog mijn best, schiet ik genoeg op,  

moet ik mijn aanpak aanpassen?   

 •   Ze evalueren zelf hun inzet bij de uitvoering van opdrachten  

en het resultaat van hun activiteiten;   

 •   Ze krijgen studielessen, waarin ze leren leren;   

 •   Ze leren werken met dag-, week- en/of maandtaken;   

 •   Ze geven niet alleen feedback op het resultaat,  

maar ook op de aanpak of het proces.  

Het stimuleren van de intrinsieke motivatie van leerlingen door het 

aanbieden van taken die leerlingen boeiend vinden, wordt gezien als 

een belangrijke stimulans voor zelfregulerend leren.  

De komende jaren willen we met Maris College Bohemen inzetten op 

meer zelfregulerend leren bij de leerlingen, zodat zij beter voorbereid 

zijn op hun vervolgopleiding en in veel verschillende situaties zelf-

standig kunnen handelen en verantwoordelijkheid nemen. De volgen-

de middelen worden ingezet om dit doel te bereiken: 

  

 •   Executieve Functies (agenda/planner);  

 •   Leren leren (onderbouw);  

 •   Plannen, periode taken/opdrachten;  

 •   Digitaal portfolio (POP-gesprek ouderavond);  

 •   Complexe vraagstukken in de lessen;  

 •   Praktische opdrachten met de verschillende vakken.  

Leerlingen krijgen de mogelijkheid om na schooltijd op school te wer-

ken aan hun schoolopdrachten. Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt het 

Open leercentrum voor dit doel ingezet.

 

Executieve Functies  

Bij het mentoruur in de onderbouw staat het ‘leren leren en leren kie-

zen’ op het programma.  Leerlingen maken gebruik van een Executieve 

Functies (EF) planagenda. Door het gebruik van deze agenda worden 

leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Reflectievermogen, 

plannen en organiseren: de EF-agenda helpt leerlingen om juist deze 

specifieke vaardigheden te ontwikkelen.  Tijdens het mentoruur leren 

de leerlingen hoe ze omgaan met deze agenda.  
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Digitaal portfolio  

Om het activerend onderwijs (StudySkills), LifeSkills en DigiSkills te 

stimuleren, maken we gebruik van een digitaal portfolio. In schooljaar 

2021-2022 wordt daarmee begonnen. De gekozen methode zal jaar-

lijks worden geëvalueerd en indien nodig aangepast. In dit portfolio 

worden bewijsstukken verzameld van de verschillende vakken, vak-

overstijgende opdrachten, LOB-opdrachten en de LifeSkills. Ook het 

leerling-gestuurde ouder/mentorgesprek wordt hieraan toegevoegd. 

Het portfolio zal ook worden gebruikt voor de vervolgopleiding. 

 

EduScrum 
EduScrum is een actieve samenwerkingsvorm, waarbij leerlingen in 

teams opdrachten maken volgens een vast patroon. Zij plannen en be-

palen zelf hun activiteiten en houden de voortgang bij. De leraar ‘be-

paalt’ de opdrachten, coacht en geeft raad. 

 

Leerlingen leren (doelen): 

 •   Efficiënter en effectiever leren; 

 •   Beter samenwerken; 

 •   Elkaar feedback geven op hun handelen/product en te komen tot 

een voor hen acceptabel eindresultaat; 

 •   Gedeelde verantwoordelijkheid nemen; 

 •   Meer regie te nemen over het eigen leerproces. 

 

Nieuwe leerweg
In 2024 houdt de vmbo Theoretische leerweg op te bestaan en wordt 

de Nieuwe leerweg ingevoerd. De Nieuwe leerweg bereidt leerlin-

gen voor op doorstroom naar het mbo en Havo. In de Nieuwe leerweg 

volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma, dat staat voor 

een ontdekkingsreis door de wereld van mens, techniek en onderne-

men. Een ontdekkingsreis die garant staat voor levensecht leren in een 

praktische omgeving. Leerlingen gaan onderzoekend en ontwerpend 

aan het werk met levensechte opdrachten (vanuit het bedrijfsleven). 

Eind leerjaar 3 kiezen de leerlingen in welke vakken ze examen gaan 

doen. In leerjaar 4 gaan ze zich specialiseren aan de hand van keuze-

vakken. De komende vier jaren wordt dit programma opgezet en uit-

gewerkt (onder meer door de samenwerking met Maris Belgisch Park) 

en worden de betreffende docenten in staat gesteld hun bevoegdheid 

te behalen.  

 

Doorstroom van TL naar havo 
Naar aanleiding van het onderzoek ‘Ervaringen in 4 Havo’ van de de-

caan van Maris Belgisch Park, waarin de ervaringen van leerlingen 

van 4TL naar 4 Havo worden besproken, wordt een doorstroom-vak 

opgezet. Dit vak wordt ontwikkeld binnen D&P (Nieuwe leerweg) en 

zal vaardigheden bevatten die leerlingen goed kunnen gebruiken bij 

de doorstroom naar de Havo (en het mbo). In 2021-2022 beginnen we 

met een apart blokuur in 4TL, wat we zullen uitbouwen naar een vast 

onderdeel binnen D&P in 2024-2025 voor klas 3 en 4TL. 

 3.3  DigiSkills (ICT & technologie) 

 Met de inzet van nieuwe technologieën kan het onderwijs leuker 

worden gemaakt. Tegelijkertijd is daarmee te zien dat technische toe-

passingen de wereld veranderen en ons allemaal raken. In het kader 

van kansrijk onderwijs is het van belang dat de leerlingen een car-

rière in de techniek als een serieus toekomstperspectief verkennen, 

omdat daar nu en in de toekomst goed betaald werk te vinden is. 
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Door het vak DigiS-

kills leren we allemaal op 

dezelfde manier om te gaan 

met computers. Dit is erg 

belangrijk, omdat alles heel 

snel verandert.” 

Divano (klas 2)

Met ons project ‘Techniek aan Zee’ maken leerlingen kennis met de nieuwste 

technologieën zoals, robots, drones en Virtual Reality (VR). Op deze wijze worden 

vakdocenten van alle vakken geïnspireerd om meer technologische mogelijk-

heden toe te passen in de lessen. Hierbij valt te denken aan Virtual Reality (VR), 

apps, tools en het gebruik van devices. 

 

De inzet van ICT & technologie heeft het afgelopen jaar een vlucht genomen in 

het onderwijs. Het is van belang om deze verworvenheden vast te houden. In de 

21e eeuw is het immers nodig dat iedereen over digitale vaardigheden beschikt. 

Dat geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Een versterkte inzet van ICT 

biedt de mogelijkheid het onderwijs onafhankelijker van tijd en plaats te organi-

seren. Bepaalde onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen vooraf online 

of hybride worden aangeboden. 

 

Het vak DigiSkills    
Komend schooljaar begint Maris College Bohemen met het vak DigiSkills om 

de digitale vaardigheden van de leerlingen te verbeteren. DigiSkills wordt in 

schooljaar 2021-2022 in de brugklas aangeboden. Het vak wordt gedurende het 

schooljaar geëvalueerd door zowel docenten als leerlingen en eventueel bijge-

steld. Wanneer de invoering in de brugklas succesvol blijkt, zal het in de daarop-

volgende jaren verder in de school worden uitgerold. Vanuit het DigiSkills-pro-

gramma zal iedere vakdocent op eenzelfde manier omgaan met het inleveren 

van het schoolwerk en de eisen die worden gesteld aan een werkstuk. De omslag 

naar ‘Bring your own device’ gaat gepaard met deze ontwikkeling. 

 

Digistart 
Voor een goede start beginnen de leerlingen het schooljaar aan de hand van het 

boekje ‘Digistart Chromebook’ om met hun eigen devices (Chromebook /smart-

phone) uit de voeten te kunnen. Door centraal te starten met de gehele brugklas, 

wordt de kans op ICT-gerelateerde problemen in de lessen verkleind. 



Professionalisering 
en personeelsbeleid 
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 Een baan in het onderwijs vraagt om een leven lang leren. De betrokken-

heid van zowel leerlingen als medewerkers is enorm groot. Het is daarom van 

belang dat medewerkers voldoende professionele ruimte ervaren en met plezier 

hun werk vervullen. Dit gaat verder dan alleen op de eigen locatie Maris Bohe-

men. Locatie-overstijgend leren zorgt voor een verdere professionele ontwikke-

ling, zowel voor de medewerker als de organisatie in haar geheel. Aankomende 

jaren zal het van en met elkaar leren verder worden uitgebouwd, waarbij eige-

naarschap van groot belang is en past in de vernieuwde missie en visie van het 

schoolplan. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden lager in de locatie komen te 

liggen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld eigenaar te zijn van 

zijn of haar professionele taak. 

 4.1  Professionalisering van het managementteam 

 Het managementteam van Maris Bohemen bestaat, zoals eerder vermeld, 

uit een locatiedirecteur en vier teamleiders. Ieder lid van het management volgt 

een studie of heeft deze afgerond, waarmee iedereen medio september 2022 mi-

nimaal afgestudeerd is als Schoolleider Basisbekwaam. Deze opleiding verbindt 

zich aan de brede doelstellingen van de organisatie. Daarnaast zou, bij een even-

tuele roulatie binnen de organisatie van het Maris College, de professionalise-

ring op eenzelfde niveau doorgang kunnen vinden, aangezien alle teamleiders 

binnen het Maris College in deze termijn in het bezit zijn van een schoolleiders-

diploma. Het management geeft hiermee een mooi voorbeeld aan de collega’s, 

door te laten zien dat er op elke geleding een ontwikkeling wordt doorgemaakt 

binnen de lerende organisatie.  

Professionalisering 
en personeelsbeleid
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 4.2    Professionalisering OP en OOP
 
 Wanneer wordt gestreefd naar een professionele cultuur waar-

bij van en met elkaar wordt geleerd en verantwoordelijkheden lager 

worden gelegd, is communicatie essentieel. Het voeren van een goede 

inhoudelijke dialoog en het van elkaar leren zijn stevige markerings-

punten, die horen bij een verdere professionalisering. Daarnaast is het 

van belang samen doelen te stellen, samen lessen voor te bereiden, 

elkaars lessen te bezoeken en leerlingen feedback te vragen. Hiermee 

wordt de kwaliteit van het onderwijs vergroot.  

Aankomende jaren is het essentieel dat er wordt ingespeeld op de 

krappe arbeidsmarkt. Hierbij zullen we in gesprek gaan over het halen 

en faciliteren van een tweede bevoegdheid. Daarnaast zal het aantal 

werknemers dat werkplekbegeleider is, worden uitgebreid, om stagi-

airs de juiste plek te kunnen bieden binnen de organisatie. Ook wordt 

een kwalitatieve impuls gegeven aan de rol van de schoolopleiders. 

Op deze manier wordt bijgedragen aan het strategische personeels-

plan van het Maris College.   

 

In het schooljaar 2020-2021 is met de leerlingen van de brugklas een 

pilot gestart met de Executieve Functies agenda. Deze agenda helpt 

leerlingen om vaardigheden zoals reflectievermogen, plannen en or-

ganiseren te ontwikkelen. Het docententeam van die klassen heeft een 

training gevolgd over hoe ze de agenda kunnen gebruiken in de les. 

Het is belangrijk dat leerlingen zelfregulerend leervermogen ontwik-

kelen. Komende tijd zal de training verder worden uitgerold binnen 

de locatie en wordt zowel in de onder- als de bovenbouw aandacht 

besteed aan het zelfregulerend leervermogen. Hierbij is het van groot 

belang dat er wordt gewerkt vanuit de groei-mindset. Deze zorgt voor 

meer motivatie, doorzettingsvermogen en zin om te leren. Het manage-

ment begeleidt de voortgang door bij het team in te zetten op trainin-

gen (faciliteren), gesprekken, teamvergaderingen, lesbezoeken en de 

evaluaties hiervan. Tijdens de lesbezoeken wordt expliciet gekeken of 

bovenstaande vaardigheden terug te zien zijn in het lesaanbod. 

  

De teamvergaderingen zullen in de toekomst een andere invulling 

krijgen. Het van elkaar leren zal meer centraal worden gesteld, waar-

bij we gebruik zullen maken van elkaars talenten. Een mooi voorbeeld 

hiervan in het afgelopen schooljaar is dat verschillende docenten 

als Toolmaster een training hebben verzorgd voor collega-docenten. 

Door intern workshops te organiseren, onderling kennis te delen en 

docenten hun eigen vergadering te laten voorzitten, zal dit de profes-

sionalisering binnen de locatie ten goede komen. 

In de nabije toekomst wordt het nog belangrijker dat docenten digi-

taal vaardig zijn en zich hierin blijven ontwikkelen. Binnen de locatie 

hebben we een aantal Toolmasters die expert zijn. Door hun kennis 

gedegen in te zetten, wordt de kennis van alle docenten vergroot. In 

de teamvergadering en/of het locatieoverleg wordt hiervoor ruimte 

geboden. 

 

Voor het OOP zal in de toekomst geïnvesteerd worden in trainingen 

die zij in de dagelijkse praktijk kunnen inzetten. Te denken valt aan 

deskundigheidsbevordering Magister, TOPS-training, Begeleiding & 

Coaching.  

  

Binnen Maris Bohemen zijn voorbeelden van medewerkers die er uit-

stekend in slagen de vaardigheden van collega’s te vergroten en hen 
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daarmee te motiveren. Belangrijk is dat deze kwaliteiten worden ge-

zien en gebruikt in de professionalisering voor de gehele organisatie. 

 4.3    Locatie-overstijgend leren 

 Nu het Maris College de grootste groei heeft doorgemaakt en 

stabilisatie in zicht komt, moet worden onderzocht hoe het personeels-

verloop er de komende jaren uit gaat zien. Om ervoor te zorgen dat het 

Maris College in zijn geheel stabiel blijft, is het van essentieel belang 

dat medewerkers duurzaam worden ingezet. Het halen van een twee-

de bevoegdheid hoort hier ook bij. De wens van collega’s om mee te 

lopen op een andere locatie, zal in onderling overleg worden gefacili-

teerd. Op deze manier wordt ook ‘over de verschillende locaties’ van 

en met elkaar geleerd. De ervaring en kennis die wordt opgedaan, zal 

worden gebruikt in de verdere professionalisering van Maris Bohe-

men. 

  

Sinds schooljaar 2019 – 2020 voert het managementteam van de lo-

caties Waldeck en Bohemen gezamenlijk overleg. Door het delen van 

kennis en samen optrekken in het vormen van plannen en/of speer-

punten, draagt deze nieuwe vorm van overleg bij aan de verdere ont-

wikkeling van locatie Bohemen en ieder individu binnen het manage-

mentteam. 

 

Techniek aan Zee 
In maart 2021 is de Hotspot op Scheveningen officieel geopend. Een 

prachtige locatie aan de haven waar alle tweedeklasleerlingen meer-

dere keren per jaar techniekworkshops volgen. De leerlingen maken 

hierbij kennis met allerlei aspecten van techniek. In het schooljaar 

2021 – 2022 volgt een groep tweedeklassers, elke week op vrijdag-

morgen, een workshop in de Hotspot. ‘Techniek aan Zee’ is een lo-

catie-overstijgend plan: samen met èn door alle vestigingen. Er zijn 

diverse expedities, waaronder ‘Robotica’ die naadloos aansluit op het 

beroepsgerichte programma van PIE en D&P.



Kwaliteitszorg 
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 Het onderwijzend personeel (OP) zal onder leiding van het management 

actief nagaan wat de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie is. Het on-

derwijsleerproces moet daarop worden afgestemd. Het team moet ook systema-

tisch kijken hoe de leerlingen zich handhaven in het onderwijs en of de gestelde 

doelen zijn behaald. Evalueren is erg belangrijk als het gaat om kwaliteitszorg, 

want juist door te kijken wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpunten wor-

den verbeterd. Maris College Bohemen zal met enige regelmaat de kwaliteit van 

het onderwijsaanbod evalueren.  

 

Kansenongelijkheid 
Het PISA-rapport uit 2019 laat zien dat de situatie op het gebied van kansenonge-

lijkheid verder verslechtert. Het verschil tussen leerlingen van laag- en hoogop-

geleide ouders neemt verder toe.  Zowel de Inspectie als McKinsey deden hier 

in 2020 onderzoek naar. De conclusies zijn hetzelfde; goede scholen hebben een 

verbetercultuur. Een cultuur waarin het lerarenteam en de schoolleiding intensief 

samenwerken aan onderwijs en doelgericht het onderwijs steeds beter maken. In 

landen en regio’s met nog veel beter onderwijs dan het Nederlandse, is hetzelf-

de te zien. Daar werken leraren samen aan hun lespraktijk en zijn schoolleiders 

vooral met onderwijsinhoud aan de slag. 

  

Binnen het onderwijs is het zaak om altijd kritisch naar het niveau van de gegeven 

lessen te blijven kijken. Voldoen ze nog aan het onderzoekkader van de inspec-

tie? Sluiten ze nog voldoende aan bij de belevingswereld van onze leerlingen? 

Wat zeggen de uit-, af- en opstroom over de kwaliteit van ons onderwijs? Alle ont-

wikkelingen in het onderwijs vragen om specifieke data onder de loep de nemen 

Kwaliteitszorg 
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en de uitvoering van de zes rollen van de docent in de veranderende (digitale) 

wereld met grote regelmaat te toetsen. Het creëren van een verbetercultuur is 

van groot belang om kansenongelijkheid tegen te gaan.  

 5.1  Nationaal Cohortonderzoek 

 Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is de jaarlijkse rapportage over 

de positie van de leerlingen gedurende hun tijd op Maris Bohemen en in het ver-

volgonderwijs. In deze rapportage worden de prestaties zoals succeskansen bin-

nen onze school en de doorstroom naar en succeskansen in het vervolgonderwijs 

weergegeven. De rapportage bestaat uit twee delen: één voor de kaderberoeps-

gerichte leerweg en één voor de theoretische leerweg.  

 

Kaderberoepsgerichte leerweg 
Wanneer naar deze rapportage van de kaderberoepsgerichte leerweg wordt ge-

keken, is zichtbaar dat 93% van de leerlingen onvertraagd een diploma behaalt. 

Dit percentage ligt 7% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast behalen 

de leerlingen gemiddeld een 6,4 voor hun eindexamens. Dit cijfer is gelijk aan 

het landelijk gemiddelde. 

Wanneer wordt gekeken naar de doorstroom van de KBL-leerlingen naar het 

mbo, is te zien dat 43% van de KBL-leerlingen kiest voor een studie in de sector 

Economie. Dit percentage ligt ongeveer even hoog als de voorspelde referentie-

waarde. In vergelijking met het landelijk gemiddelde ligt dit percentage hoger. 

 

De doorstroom naar de sector Gezondheidszorg is 38% en dat ligt hoger dan het 

landelijk gemiddelde. Vanuit Maris Bohemen kiest 17% van de KBL-leerlingen voor 

een studie in de sector Techniek en dit is ongeveer gelijk aan de voorspelde refe-

rentiewaarde. Het eigen schoolpercentage ligt lager dan het landelijk gemiddelde. 

Figuur 5.1 Schoolloopbaan van uw vmbo bb-/kb-leerlingen vanaf leerjaar 3, voor 
de samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 

Uw school

4% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

3% overig

93% onvertraagd vmbo bb-/
kb-diploma binnen uw school

0% opstroom naar 
vmbo gl/tl/havo/vwo

Voorspelde referentiewaarde

9% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

6% overig

86% onvertraagd vmbo bb-/
kb-diploma binnen school

0% opstroom naar 
vmbo gl/tl/havo/vwo
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Verder valt te lezen dat 29% van de oud-leerlingen binnen twee jaar van studie is 

gewisseld. Dat is ongeveer even hoog als de voorspelde referentiewaarde en ook 

ongeveer even hoog als het landelijk gemiddelde. 

 

Om het percentage wisselaars in perspectief te plaatsen, geeft figuur 5.2 een 

beeld van de ontwikkelingen op de langere termijn. Omdat de studiewissel twee 

jaar na het behalen van het vmbo KBL-diploma wordt bepaald, hebben deze cij-

fers betrekking op de uitstroomcohorten 2011/2012 tot en met 2016/2017. In deze 

periode is het landelijk percentage studiewisselaars de laatste jaren licht geste-

gen en van de oud-leerlingen licht gedaald. 

 

Daarnaast ligt het percentage van studiewissel in de sector Gezondheidszorg 

sterk boven het landelijk gemiddelde. Hieruit kan worden opgemaakt dat te veel 

leerlingen een advies voor een opleiding in die sector krijgen, terwijl ze daar 

eigenlijk niet op hun plek zijn.  

Dit vraagt nadere aandacht in de voorlichting van mentoren en de decaan over de 

vervolgstudie voor de komende jaren.  

Theoretische leerweg 
Wanneer naar deze rapportage van de theoretische leerweg wordt gekeken, is 

zichtbaar dat 92% van de leerlingen onvertraagd een diploma behaalt. Dit per-

centage ligt 16% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast behalen de 

leerlingen gemiddeld een 6,4 voor hun eindexamens. Dit cijfer is gelijk aan het 

landelijk gemiddelde. 

Voor de TL-leerlingen die bij Maris Bohemen een diploma hebben gehaald, geldt 

dat na twee jaar 82% staat ingeschreven in het mbo en 14% is doorgestroomd 

naar de Havo.  

Wanneer wordt gekeken naar de doorstroom van de TL-leerlingen naar het mbo, 
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Figuur 5.4 Vergelijking van trends in het percentage oud-leerlingen dat is gestart 
met een opleiding in het mbo en binnen twee jaar van studie is gewisseld, voor 
de uitstroomcohorten 2011/2012 t/m 2016/2017

Figuur 5.2 Vergelijking van trends in het percentage oud-leerlingen dat is gestart 
met een opleiding in het mbo en binnen twee jaar van studie is gewisseld, voor 
de uitstroomcohorten 2011/2012 t/m 2016/2017 
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is te zien dat 35% kiest voor een studie in de sector Economie. In vergelijking met 

het landelijk gemiddelde is dit percentage op Maris Bohemen ongeveer even 

hoog. 

De doorstroom naar de sector Gezondheidszorg ligt op 43% en dat is hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Vanuit Maris Bohemen kiest 21% van de TL-leerlingen 

voor een studie in de sector Techniek. Dit schoolpercentage ligt ongeveer even 

hoog als het landelijk gemiddelde. 

 

Verder valt te lezen dat 24% van de oud-leerlingen binnen twee jaar van studie is 

gewisseld. Dit percentage ligt 5% lager dan het landelijk gemiddelde. 

 

Om het percentage wisselaars in perspectief te plaatsen, geeft figuur 5.4 een 

beeld van de ontwikkelingen op de langere termijn. Omdat de studiewissel twee 

jaar na het behalen van het TL-diploma wordt bepaald, hebben deze cijfers be-

trekking op de uitstroomcohorten 2011/2012 tot en met 2016/2017. In deze perio-

de is het landelijk percentage studiewisselaars de laatste jaren licht gestegen en 

van de eigen leerlingen licht gedaald. 

Zie figuur 5.4 pagina 28

5.2  Opbrengsten tevredenheidsenquête 

 Om de twee jaar wordt onder de medewerkers, ouders en leerlingen een 

tevredenheidsenquête afgenomen. Wanneer het rapport binnenkomt, wordt dit in 

het managementteam besproken en worden de opbrengsten met de medewer-

kers gedeeld. Aan de hand van deze uitkomsten maakt het managementteam een 

plan van aanpak, om speerpunten onder de loep te nemen en uit te zetten. Via 

de nieuwsbrief wordt aandacht gegeven aan de uitkomsten en de bijbehorende 

Figuur 5.3 Schoolloopbaan van vmbo gl-/tl-leerlingen vanaf leerjaar 3, voor de 
samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018 

0% opstroom 
naar havo/vwo

Uw school

2% overig

Instroom leerjaar 3 vmbo gl/tl

92% onvertraagd vmbo gl-/
tl-diploma binnen uw school

3% afstroom 
naar vmbo bb/kb

3% zittenblijvers

0% opstroom 
naar havo/vwo

5% overig

2% afstroom 
naar vmbo bb/kb

Voorspelde referentiewaarde

Instroom leerjaar 3 vmbo gl/tl

76% onvertraagd vmbo gl-/
tl-diploma binnen uw school

16% zittenblijvers
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actie die hierop volgt voor ouders en leerlingen, zodat ook zij op de 

hoogte blijven van het vervolg. Ook worden de opbrengsten bespro-

ken in de vergaderingen met de leerlingenraad. 

 

Vanuit de tevredenheidsenquête (december 2019) komt vooral als 

verbeterpunt naar voren dat leerlingen een ruimte voor huiswerk en 

zelfstudie missen. Daarnaast geven de leerlingen aan dat zij vinden 

dat de lessen meer op de actualiteit moeten worden afgestemd. Er zal 

een plan worden gemaakt om een studieruimte binnen de locatie te 

verwezenlijken. In de teamvergaderingen en de lesbezoeken door het 

managementteam zal structureel aandacht worden besteed aan de in-

houd van de lessen, zodat deze meer worden afgestemd op de actuali-

teit en buitenschools leren. 

 

De aspecten die als zeer positief worden ervaren door ouders en leer-

lingen, zullen de komende jaren als vanzelfsprekend worden voortge-

zet. Hierbij wordt onder andere gesproken over ons beleid 

met betrekking tot online pesten, het warme pedagogische klimaat, de 

veiligheid in de school, het vasthouden aan de planning door docen-

ten en de tijd die beschikbaar is voor opdrachten. Maris Bohemen zal 

de startgesprekken, met ouders en leerlingen aan het begin van het 

schooljaar, verder doorvoeren en ouders ook betrekken bij de ontwik-

keling van de proeftuinen. Hiermee willen we de ouderbetrokkenheid 

en -participatie vergroten en meer inzetten. 

5.3  Vensters voor verantwoording 

 Jaarlijks analyseren de examinatoren de resultaten van hun ei-

gen vak en voeren ze hierover de professionele dialoog in de eigen 

sectie. Vanuit deze dialoog wordt een verbeterplan opgesteld.  

De analyse en het bijbehorende plan worden aan het begin van elk 

schooljaar met het management uitgewisseld en bekeken. 

 

Voor de examenkandidaten geldt dat er in het vierde leerjaar voor 

alle vakken zowel een nul- als een één-meting wordt gehouden. De re-

sultaten hiervan worden besproken in de teamvergaderingen, waarna 

gericht per leerling een plan van aanpak ontstaat in de voorbereiding 

naar het Centraal Examen. 

 

Meest recente rapport (2019-2020) 
Uit het laatste rapport (schooljaar 2019-2020) kan worden opgemaakt 

dat vmbo KBL een slagingspercentage heeft van 98% en vmbo TL een 

slagingspercentage van 100%. Met deze slagingspercentages scoort 

Maris Bohemen goed. 

 

De onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschoolad-

vies, is ver boven de norm met een percentielscore van 87. Dat houdt 

in dat Maris Bohemen tot de 13% beste scholen van Nederland be-

hoort, waarbij leerlingen veelal hoger uitstromen ten opzichte van hun 

basisschooladvies. De onderbouw- en bovenbouwsnelheid zijn beide 

eveneens boven de landelijke norm gesteld, wat inhoudt dat de leer-

lingen van Maris Bohemen in hun schoolloopbaan nagenoeg geen ver-

traging oplopen. 

 

De locatiedirecteur zorgt jaarlijks voor een voortgangsverslag voor de 

inspectie. Hierin is duidelijk een plan van aanpak weergegeven, bin-

nen het geschetste kader richting het aanbieden van optimaal onder-

wijs waarin de resultaten vanuit Vensters worden meegenomen.
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5.4  Borging kwaliteit en maatwerk 

 De kwaliteitszorg is vooral gericht op de lessen en de professionalisering 

van het onderwijsgevende personeel. We hebben een aantal instrumenten ont-

wikkeld om dit zoveel mogelijk te ondervangen en tegelijk ruimte te behouden 

voor de werknemer om een eigen invulling te geven en zich verder te ontwikke-

len. 

 

Als onderdeel van de kwaliteitszorg is het aspect zelfevaluatie een belangrijk 

onderdeel. Hieraan wordt op de school invulling gegeven door middel van de 

‘op ontwikkeling gerichte gesprekken’ (OOG-gesprekken) met medewerkers. 

De gesprekken zijn gericht op het optimaliseren van de kwaliteit van het functio-

neren van de individuele medewerker. Verder wordt gekeken naar de ontwikke-

ling van de medewerker in relatie tot de onderwijskundige doelstellingen van de 

school/afdeling en naar de persoonlijke wensen met betrekking tot de verdere 

ontwikkeling in de organisatie.  

Bij deze OOG-gesprekken spelen zowel de zelfevaluatie als de feedback van 

leerlingen een rol. Tijdens het OOG-gesprek worden de leerlingenvragenlijsten, 

de persoonlijke vragenlijst en de Kijkwijzers van de afgenomen lesbezoeken be-

sproken. 

 

Binnen het Maris College bestaan verschillende coaching-trajecten, onder an-

dere voor nieuwe docenten binnen het team. Dit betekent dat elke docent een 

traject volgt. Afhankelijk van de ontwikkelingsvraag en de ervaring wordt een op 

maatgerichte begeleiding gestart. Iedere locatie heeft schoolopleiders en werk-

plekbegeleiders aangesteld die de coaching voor hun rekening nemen. Voor 

Maris Bohemen zal dit inhouden dat de begeleiding op maat vanuit de school-

opleiders en het continueren van het aantal werkplekbegeleiders de aandacht 

behoeft.  

 



32

Iedere docent beschikt bij de professionalisering over een persoon-

lijk basisrecht van 5% van de aanstellingsomvang. Naar eigen keuze 

kan de docent deze klokuren gebruiken voor activiteiten die bijdra-

gen aan de professionele ontwikkeling enerzijds en de ontwikkelings-

doelen van de school anderzijds. In het jaartaakgesprek worden hier-

over afspraken gemaakt. 

 

Het Maris Congres is een ‘instituut’ binnen de school ter ondersteu-

ning van de deskundigheidsbevordering en de professionalisering 

van het personeel binnen een lerende organisatie. De grondgedachte 

van het Maris Congres is ‘Leren van en met elkaar’.  

De deskundigheid voor de invulling van het cursusprogramma wordt 

zowel intern als extern gezocht. Naast het Maris Congres is er ook een 

Inductie-traject voor studenten en startende docenten. Het program-

ma bestaat uit intervisie, workshops, ICALT met begeleiding en een 

mentortraining.  

  

De kwaliteit van de lessen zal de komende tijd een relatief hoog niveau 

behalen, waarbij alle (digitale) rollen van de docent aan bod komen. 

Dit wordt de komende jaren via lesbezoeken en uitgebreide evaluaties 

gemeten door het managementteam en de schoolopleiders die Maris 

Bohemen rijk is.  

  

In de onderbouw zal aan het einde van elke periode worden geke-

ken wat de opbrengsten zijn van de inzet bij B&Co en TEX/REX, om op 

deze manier gericht te kunnen sturen in de verdere ontwikkeling van 

de leerlingen. Voor de bovenbouw geldt dat, zoals eerder genoemd, 

een analyse wordt gedaan en een plan van aanpak gemaakt, waarbij 

ook nul- en één-metingen in de jaarplanning worden opgenomen.  

  

Het locatieplan wordt jaarlijks met alle medewerkers van Maris Bohe-

men besproken. Zoals in de inleiding al is aangegeven, worden daarbij 

de volgende vragen gesteld: wat is er al gerealiseerd van het voorge-

nomen locatieplan en wat nog niet? Wat is goed gelukt en wat niet? 

En vooral waarom (nog) niet? Wat is ervan geleerd? Waar is bijstel-

ling nodig? Daarnaast proberen we door diverse studies, trainingen en 

cursussen meer deskundigheid te creëren en hiermee eigenaarschap 

lager in de organisatie te beleggen. Op deze manier wil Maris Bohe-

men zich blijven verbeteren, in aansluiting op de behoeften vanuit de 

dagelijkse praktijk.  



Beleids-
voornemens en 
activiteitenplanning 
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 Om de innovaties die eerder zijn genoemd verder door te kunnen voeren, 

zal gericht moeten worden gekeken naar de onderwijstijd, de nieuwe vormge-

ving ervan en het geven van een vaste plek van de talenten in de agenda. Daar-

naast zal gericht moeten worden gekeken naar de uitrusting van de proeftuinen 

en in welke fases deze kunnen worden gerealiseerd, met hetgeen er voor ogen 

is. Maris College Bohemen heeft een aantal specifieke ambities waaraan de alge-

mene ambities uit het schoolplan ten grondslag liggen. 

 6.1  Ambitie 1 > Versterken van LifeSkills 

 Door begeleiding en lesprogramma’s te ontwikkelen op verschillende as-

pecten als zelfvertrouwen, emotie, burgerschapsvorming en presentatievaardig-

heden, dragen wij bij aan een kritische, zelfbewuste en zelfverzekerde levens-

houding bij onze leerlingen. Volgend schooljaar zal een proeftuin starten met 

LifeSkills-lessen. Er zal een programma worden ontwikkeld waarin deze vaardig-

heden aan bod komen. Daarnaast zal het LOB-programma verder uitgebouwd en 

versterkt moeten worden. Hierdoor zullen leerlingen beter in staat zijn zelfsturing 

te geven aan hun eigen ontwikkeling en loopbaanperspectief. Een loopbaange-

richte leeromgeving kent praktijkgerichte, dialogische en vraaggerichte ele-

menten die alle in samenhang worden gegeven. Ook zal met enige regelmaat een 

uitvraag worden gedaan bij ondersteuning in het LOB-programma in de vorm van 

gastlessen. Hierbij kunnen ouders vertellen over hun eigen werkzaamheden in 

het dagelijks leven. 

Beleidsvoornemens en 
activiteitenplanning
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 6.2  Ambitie 2 > Versterken van StudySkills 
 
 (activerend onderwijs) 
 

 De komende vier jaar zal er meer ruimte binnen de lessen wor-

den gecreëerd voor activerend onderwijs. Activerend en gesitueerd 

leren zal worden vormgegeven door middel van levensechte op-

drachten binnen de vakken, vakoverstijgende projecten en meer op-

drachten buiten de school. Leerlingen zullen gestimuleerd worden om 

21e-eeuwse vaardigheden aan te leren, om zo beter toegerust te zijn 

op de toekomstige samenleving. 

Om kansenongelijkheid tegen te gaan, is het van groot belang dat 

docenten goed toegerust worden om de juiste interventies te kunnen 

plegen. Een bewezen interventie is het creëren van een verbetercul-

tuur, waarin schoolleiders, leraren en onderwijsassistenten wekelijks 

van elkaar en met elkaar leren om stap voor stap het onderwijs beter 

te maken. Tijdens de team-ontwikkelmiddagen zal hier door het team 

van Maris Bohemen aan worden gewerkt.  

 6.3  Ambitie 3 > Versterken van DigiSkills 
  
 (ICT & technologie) 
 

 Naast de invoering komend leerjaar van de lessen DigiSkills 

in leerjaar 1, zal dit programma verder worden ontwikkeld voor alle 

leerjaren. Alle vakken zullen op dezelfde wijze moeten omgaan met 

het beoordelen van ingeleverde (digitale) werkstukken, het opzoeken 

van informatie en het leerlingen aanleren kritisch deze informatie te 

beoordelen. De omslag naar ‘Bring your own device’ zal het makke-

lijker maken om in alle vakken te werken aan digitale opdrachten en 

activerende werkvormen. Hierdoor kan meer gedifferentieerd worden 

gewerkt en zal de leerlingen meer maatwerk worden geboden.   

 6.4  Ambitie 4 > 
  
 Ontwikkeling nieuwe leerweg

  In 2024 wordt de Nieuwe leerweg ingevoerd. De Nieuwe leer-

weg bereidt leerlingen voor op doorstroom naar mbo en havo. In de 

Nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht program-

ma, dat staat voor een ontdekkingsreis door de wereld van mens, tech-

niek en ondernemen. Er wordt een werkgroep gevormd om de onder-

wijsinhoud van deze Nieuwe leerweg te ontwikkelen. Maris Bohemen 

kiest ervoor om het praktijkgerichte programma Dienstverlening & 

Producten (D&P) binnen de Nieuwe leerweg in te voeren. 

 

 6.5  Ambitie 5 > D&P als belangrijkste 
 
 richting in de bovenbouw 
 

 Om het onderwijs op Maris Bohemen toekomstbestendig te hou-

den en zo de leerlingen beter voor te bereiden op de snel verande-

rende samenleving, zal in de bovenbouw van de KBL-afdeling worden 

onderzocht of het praktijkgerichte programma Dienstverlening &Pro-

ducten (D&P) school-breed kan worden doorgevoerd. Alle leerlingen 

volgen dan de profieldelen van D&P en in de keuzedelen kunnen leer-
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lingen kiezen voor de afdelingen Sport, Dienstverlening en Veiligheid, Economie 

& Ondernemen en Management & Lifestyle. De afdeling Produceren, installeren 

& Energie (PIE) wordt niet meegenomen in dit concept. Voor deze afdeling wordt 

een aansprekend Flex-programma ontwikkeld, om meer leerlingen te laten kie-

zen voor techniek. 

 6.6  Samenvatting van beleidsvoornemens 
 

 Op basis van de bovenstaande ambities ten aanzien van de bedrijfsvoe-

ring van Maris Bohemen hebben we de volgende beleidsvoornemens: 

 •   Er zal een programma voor burgerschapsvorming en LOB worden  

ontwikkeld; 

 •   Er zal een plan worden opgesteld om meer activerend onderwijs  

te bieden. Hierin krijgen de 21e-eeuwse vaardigheden een plek  

binnen het curriculum; 

 •   Er zal verder worden gewerkt aan de inhoud van de DigiSkills- 

lessen en aan digitale opdrachten binnen alle lessen; 

 •   Er zal een werkgroep worden gevormd voor de ontwikkeling  

en implementatie van de Nieuwe leerweg; 

 •   Er zal een werkgroep worden gevormd voor de doorontwikkeling  

van de KBL-afdeling in de bovenbouw. 



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

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

opgenomen.  

 

Ook is een tijdpad opgenomen, zodat er zicht is op de spreiding van de uitvoe-

ring van de beleidsvoornemens. Uit het overzicht blijkt dat er gekozen is 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



Bijlagen



WAT

Bijlage 1  Activiteitenoverzicht doelstellingen  

TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

•  VO-MBO 
•  Waldeck K -Bohemen TL 
•  Bohemen TL -Belgisch Park Havo 

•  Versteviging LOB programma

•  RESET-traject verder ontwikkelen 
•  Creëren en coördineren ruimte 

voor zelfstudie

•  Ontwikkeling programma onderbouw
 
•  Themaweek klas 3 
•  Vormgeven en organiseren POP- 

gesprekken onderbouw 
•  Life Skills integreren in LOB 
•  Naschoolse activiteiten

Coördineren doorstroom

LOB 

Zorg en ondersteuning

LifeSkills 

INNOVATIES  

• Mentoren klas 4 meer betrekken bij proces 
• Soepele doorstroom faciliteren; meer terugkoppeling en uitwisseling 
• Soepele doorstroom faciliteren; meer terugkoppeling en uitwisseling 

•  Programma LOB lessen klas 4 door decaan; mentoren meer activeren 
en betrekken

•  Verder ontwikkelen en professionaliseren van het RESET-traject
•  Managementteam

•  Een sterke lessenserie m.b.t. levensvaardigheden ontwikkelen  
en aanbieden 

•  Zorgweek uitbreiden met (gast)lessen i.h.k.v. LifeSkills 
•  POP-gesprekken met brugklassers, hulpmentoren hierin trainen.  

Structuur voor ontwikkelen 
•  Levensvaardigheden verweven met LOB-lessen OB+BB 
•  Naschools aanbod 

• Decaan 
• Teamleiders bovenbouw 
• Teamleiders bovenbouw

• Decaan

• Coördinator B&CO 
• Managementteam  

•  Teamleiders, werkgroep 
LifeSkills 

•  CPO Teamleiders bovenbouw 
•  Teamleiders OB+BB 

•  Decaan 
•  Docenten 

 

• Einde ieder schooljaar 
• Einde ieder schooljaar 
• Einde ieder schooljaar

• Start ieder schooljaar 

• Start september 2021 
• Start september 2021

•  Start brugklas september 
2021 

•  Najaar 2021 
•  Start schooljaar 

•  Start schooljaar 



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

•  Vormgeven programma

•  Coördineren implementatie in 
andere lessen

•  Professionalisering managementteam 

• Professionalisering OP en OOP 
• Lessen evalueren met leerlingen

•  Coördinatie en onderzoek Nieuwe 
leerweg TL 

•  Doorontwikkeling kader bovenbouw

•  Toetsbeleid/formatief toetsen
 
•  Executieve functies 

•  Digitaal portfolio

DigiSkills

StudySkills 

KWALITEITSZORG 

LEERWEGEN BOVENBOUW  

•  Een sterke lessenserie m.b.t. digitale vaardigheden ontwikkelen en 
aanbieden

•  Naleven van gemaakte afspraken bij alle lessen, het monitoren hiervan

•  Communicatie tijdig en gebundeld (weekoverzicht)   
Opleidingen, cursussen. Intervisie 

•  Deskundigheidsbevordering. Magister. Begeleiding B&Co 
•  Leerlingen betrekken in dit proces

•  Voorbereiding op invoering nieuwe leerweg

•  Verder ontwikkelen en verstevigen van de beroepsafdelingen BB

•  Leerling meer verantwoordelijk maken voor eigen werk

•  Leerlingen meer zicht laten krijgen op hun eigen mogelijkheden 

•  Vanaf brugklas verzameldocument om ontwikkeling en voortgang  
in beeld te krijgen

• Coördinator DigiSkills

•  Coördinator Digi Skills,  
Teamleiders

• Locatiedirecteur 

• Managementteam 
• Teamleiders

•  Teamleiders BB Docenten 
D&P 

• Teamleiders BB 

•  Teamleiders Werkgroep  
formatief evalueren 

•  CPO Werkgroep executieve 
functies 

•  Teamleiders, Decaan, Werk-
groep digitaal portfolio 

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021
• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

•  Start schooljaar 2021 

•  Start  schooljaar in 
brugklas 

•  Start schooljaar 2021
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Bijlage 2  Continuering bestaande activiteiten   

TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Teambuilding/kennismaking  

•  Brugklaskamp  
•  Teambuildingsdagen  
•   Buitenlandreizen, Polen, Zwitserland, Disneyland

Zorg 
 
• Gezondheidsweek   
• Week tegen het pesten  
• Happylessen  

Vakoverstijgend onderwijs  
 
• Projectweek, bijv.‘Den Haag’  
• Projectweek, bijv.’Werelddelen’  

LOB  
 
• Bliksemstage  
• Bekijk je toekomst beurs   
• Proefstuderen MBO  

Ondersteuning  

• Examentrainingen   
•  Inhaalprogramma NPO: gerichte interventies voor 

het inlopen van eventuele onstane vertragingen door 
Corona en het bewaken van de voortang.  

• Klas 1  
• Klas 3  
• Klas 4

• Klas 3  
• Alle leerjaren   
• Onderbouw 

• Klas 1  
• Klas 2  

• Klas 2  
• Klas 3, 4  
• Klas 4  

• Klas 4 
• Alle leerjaren 

• Coördinator brugklaskamp 
• Coördinator TB-dagen 
• Coördinatoren buitenlandreizen

• CPO 
• CPO 
• CPO 

• Coördinator projectweek 
• Coördinator projectweek 

• Decaan   
• Decaan   
• Decaan  

• CPO / Teamleiders bovenbouw 
• Locatiedirecteur, Teamleiders en CPO 

• Start schooljaar  
• Start schooljaar 
• Rond voorjaarsvakantie

• Najaar   
• Najaar
• n.n.t.b. 

• n.n.t.b. 
• n.n.t.b. 

• n.n.t.b. 
• n.n.t.b. 
• n.n.t.b. 

• April 
• 2021-juni 2023 



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Sportactiviteiten  

• Wintersportdag  
• Zomersportdag  
• CPC-loop  

Naschoolse activiteiten  

• Maris Moves  
• Maris Sport  

Overige activiteiten   

• Kinderrechten debat  
• Sint- en kerstviering  
• Paarse vrijdag   
• Gala klas 4  
• Schoolfeesten 

• Alle leerjaren  
• Alle leerjaren  
• Alle leerjaren  
  

• Dans, alle leerjaren  
• Sport, alle leerjaren  
   

• Onderbouw  
• Alle leerjaren   
• Alle leerjaren  
• Klas 4  
• Alle leerjaren 

• Sectie LO  
• Sectie LO  
• Sectie LO  
   

• Coördinator Dans  
• Coördinator Naschoolse sport  
    

• Teamleiders 
• Teamleiders/mentoren  
• Teamleiders 
• Teamleiders bovenbouw Conciërge   
• Teamleiders  Conciërge

• Winter 
• Zomer 
• Voorjaar 
   

• Hele jaar 
• Hele jaar 
      

• n.n.t.b. 
• Nov/dec 
• December 
• December 
• Verschillende momenten 




