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 Voor u ligt het locatieplan 2021-2025 van Maris College Kijkduin. 

Het fundament hiervoor is gelegd in het Schoolplan. Bij het opstellen 

van dit locatieplan zijn het Nationaal Cohortonderzoek en het mede-

werkers-tevredenheidsonderzoek 2019/2020 meegenomen. In dit plan 

verkennen wij onze sterke punten en ontwikkelpunten, om zo de start 

die wij hebben neergelegd als lerende organisatie verder door te ont-

wikkelen.  

De wereld van de leerling staat niet stil. Om daar blijvend op aan te 

sluiten, zijn wij constant in beweging om ons onderwijs te verbeteren. 

Dit principe willen we nadrukkelijker samen afstemmen. Alle trans-

formatie begint met een verkenning van de toekomst en een evaluatie 

van het verleden. Zowel locatie-overstijgend als locatie-specifiek zijn 

we tot de conclusie gekomen dat we aan de slag gaan met Life Skills, 

activerend onderwijs en ICT & Technologie.  

Wat fijn is aan een breed getoetste visie is dat er een punt aan de ho-

rizon is en er niet wordt aangegeven hoe je daar dient te komen. Dit 

levert ruimte voor beweging en experiment, nieuwe inzichten en mo-

menten van reflectie op. Door professionele dialoog en ruimte denken 

wij meer werkplezier te krijgen en een wendbaardere en lerende or-

ganisatie te worden.  

 

In onze aula staan drie zuilen van Escher. Op een van de zuilen zijn 

vliegende zwanen te zien. Ze staan voor ons symbool voor de leerling 

die van de basisschool afkomt met een LWOO-advies en bij ons wordt 

uitgerust voor het reguliere mbo. Het docententeam bestaat zelf ook 

uit zwanen. We bieden een veilige omgeving aan ons kroost, met als 

doel daarna te kunnen uitvliegen.  

  

 Leiderschap is op het Maris College Kijkduin niet alleen formeel ge-

regeld. Er is ook ruimte voor informeel leiderschap. Op die manier 

denken we bij te dragen aan een schoolcultuur waarin experimente-

ren en gespreid leiderschap gewoon gaan worden.  

Het schoolplan biedt ook ruimte voor locatie-specifieke accenten. Die 

accenten en de keuze daarvoor worden in dit plan toegelicht. Kansrijk 

onderwijs bestaat niet alleen uit warme pedagogische ondersteuning. 

Het is minstens zo belangrijk dat iedereen op de juiste plek zit en vol-

doende uitgedaagd wordt. Hoe kun je laten zien wie je bent en wat je 

kunt, als je niet op de juiste plek zit? Alleen daarvoor al is een goede 

afstemming nodig met de andere locaties. In dit plan zal onze ambitie 

op locatie-overstijgend werken verder worden beschreven.

  

Dat je op de juiste plek zit, je jezelf kunt zijn én het beste uit jezelf kunt 

halen is de invulling van de onze merkbelofte: ‘Wij verbinden ons aan 

jouw toekomst’. Dit geldt voor onze leerlingen en medewerkers. 

 

Juni 2021
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Locatiegegevens

 2.1  Locatie

 Het Mariscollege Kijkduin is een van de zes locaties van het Maris College. 

Het schoolgebouw staat aan de Landrestraat en huisvest ongeveer 250 leerlingen 

en 40 medewerkers. Het team bestaat uit een onder- en bovenbouwteam. Die 

teams worden ondersteund door leden van het OOP. Er is een Coördinator Pas-

send Onderwijs (COPA). De taken decaan, schoolopleider en examensecretaris 

worden uitgevoerd door docenten, die daarvoor worden gefaciliteerd.

Maris College Kijkduin verzorgt LWOO-onderwijs in de Basis- en Kaderberoeps-

gerichte Leerweg en de Theoretische Leerweg. In de bovenbouw Basis- en Kader-

beroepsgerichte Leerweg wordt opgeleid tot de brede beroepsrichting Dienst-

verlening & Producten. 

Hierdoor is er de mogelijkheid tot opstroom binnen het Maris College en zijn er 

meerdere mogelijkheden voor de vervolgopleidingen op het mbo. De opstroom 

binnen het Maris College wordt gestimuleerd en begeleid door het gehele team. 

De leerlingen worden tijdens leerling-besprekingen en rapportvergaderingen 

besproken, de mentor heeft gedurende de lesperiodes gesprekken met de leer-

lingen over de ambities en plannen. Mocht een leerling willen opstromen, wordt 

hier een plan voor gemaakt samen met ouders en leerlingen. Dit kan zijn: een op-

stroom van het BBL-niveau naar KBL-niveau, maar ook vanuit het TL-niveau naar 

de havo op de locatie Belgisch Park. 
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Het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten is een intersectoraal vak. 

Een vak dat de leerlingen op BBL/KBL-niveau breed voorbereidt, door meerdere 

sectoren te behandelen in het curriculum. Via deze weg vallen er minder uit-

stroommogelijkheden af ten opzichte van een BBL/KBL-richting, waar maar één 

sector wordt aangeboden in het beroepsgerichte vak.

 2.2  Schoolleiding 

 De locatie heeft een locatiedirecteur en twee teamleiders. Zij vormen het 

managementteam op de locatie. Wekelijks komt het managementteam bijeen in 

het MT-overleg. Op regelmatige basis schuiven hier de schoolopleiders en het 

zorgteam aan. Ook kunnen collega’s aanschuiven om belangrijke zaken te be-

spreken die te maken hebben met onderwijsontwikkeling en andersoortige pro-

jecten. Dit kan zowel op eigen verzoek, als op verzoek van het managementteam 

gebeuren. 

Naast de formele schoolleiding hebben wij de ambitie steeds meer project-ge-

stuurd met ontwikkeling aan de slag te gaan. Op basis van interesse en expertise 

is het mogelijk projectleider te worden in een bepaald deelgebied. De voort-

gang, behoeften van de projectgroep en de grote lijn worden afgestemd met het 

MT. Daar waar nodig, benadert het MT zelf mogelijke projectleiders om deze be-

weging op gang te helpen.   

 2.3  Positionering van de locatie

De positionering van onze school is van wezenlijk belang en vierledig.  We heb-

ben te maken met een landelijke en een regionale positionering. Daarnaast heb-

ben we onze historische positionering op de locatie en die ten opzichte van de 

Maris-familie. 
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Landelijk is er een trend die de huidige invulling en bekostiging van 

het LWOO onder druk zal zetten. Een herbezinning van onze positie 

is op zijn plaats. Een analyse van het National Cohortonderzoek laat 

zien dat wij kansrijk onderwijs bieden, in de zin dat leerlingen met een 

kansarme(re) achtergrond hier relatief vaak hoger uitstromen dan het 

advies van de basisschool. De aankomende periode hebben we twee 

ambities. De doorstroom naar de havo dient beter uitgewerkt te wor-

den en we dienen de vaardigheden van onze leerlingen te verbeteren 

om zich staande te houden op het mbo. Hierin zal de invoering van de 

Nieuwe Leerweg een belangrijke rol gaan spelen. 

Onze school heeft een goede naam in de regio. De school heeft tijdens 

de aanmeldperiode een plaatsingsoverschot. De rol van onze school 

ten opzichte van andere LWOO-scholen in de regio is eenduidig. Wij 

zijn de enige school in de regio waar alle leerlingen op de locatie een 

LWOO-beschikking hebben. Dit zorgt ervoor dat gelijkgestemden el-

kaar ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen. Speciaal zijn is hier de 

norm. Door die veiligheid is het hier zo veel makkelijker om je open te 

stellen voor je persoonlijke leerproces en halen we goede resultaten. 

Een warme pedagogische aanpak en gedegen taal- en rekenonderwijs 

zitten in ons DNA en zijn de basis om onze leerlingen op te leiden tot 

zelfstandige en goede burgers. Tijdens het vorige locatieplan hebben 

we geleerd hoe we zaken succesvol kunnen ontwikkelen en uitrollen. 

Die ervaringen zullen de basis worden voor de ontwikkeltaken uit dit 

locatieplan. 

Maris-breed neemt Maris Kijkduin het initiatief voor het vergroten van 

het aantal LWOO-experts. Ook is er de mogelijkheid om leerlingen 

van andere locaties (tijdelijk) te plaatsen, zodat zij in een ruimere pe-

dagogische omgeving met meer persoonlijke aandacht een doorstart 

kunnen maken. Hiervoor geldt de voorwaarde dat het welbevinden 

van de leerlingen op de locatie voorgaat. 

LWOO   

Sinds 1 januari 2016 maakt het Leerwegondersteunend Onderwijs 

(LWOO) onderdeel uit van passend onderwijs. Dat houdt in dat sa-

menwerkingsverbanden zelf verantwoordelijk zijn voor het invullen 

van het beleid rond LWOO. LWOO is de extra ondersteuning aan vm-

bo-leerlingen die dat nodig hebben om hun diploma te halen, zoals 

kleine klassen of extra hulp bij leren plannen of huiswerk maken.  

Om in te spelen op de mogelijke wijziging van de bekostigingssyste-

matiek is het voor ons noodzaak om de behoeften van de leerlingen 

beter in kaart te brengen, zoals ook het rendement van onze werkwij-

ze. Dit doen wij onder andere via het OPP. Ook zien we hierin kansen 

voor verdere professionalisering. Dit is verder uitgewerkt in hoofdstuk 

5 ‘Kwaliteitszorg’. 



Onderwijsbeleid
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 In ons locatieplan concretiseren wij op welke wijze we samen in bewe-

ging komen, zodat we onze leerlingen kansrijk onderwijs kunnen bieden. Hier-

voor houden wij de ontwikkelopgave en ambities van ons overkoepelend school-

plan in het achterhoofd. De drie ontwikkelopgaven zijn: 

	 •		Life	Skills	

	 •		Activerend	onderwijs	

	 •		ICT	&	technologie	

Die ambities bepalen de thema’s van onze projectgroepen. In gesprekken met 

het team over ambities werd ook duidelijk wat onze signatuur is en hoe belang-

rijk het is dat ontwikkeling geborgd en gemonitord wordt. Hieronder wordt in 

drie accenten (pedagogisch handelen, vermaatschappelijking en expert worden 

in ontwikkelen) duidelijk omschreven hoe de signatuur van de school er volgens 

ons volledige team uit ziet. 

Signatuur: Pedagogisch handelen 

Onze pedagogische aanpak is gestoeld op een OPP en passend onderwijs. We 

hebben de ambitie om nieuwe en zittende medewerkers steeds met elkaar in 

gesprek te brengen over pedagogische ondersteuning en het belang van op de 

juiste plek zitten. Nieuwe collega’s worden gekoppeld aan pedagogisch sterke 

mentoren in een co-mentoraat, zodat die ondersteuning geborgd blijft. De veran-

derende LWOO-populatie en veranderende aanpakken maken dat scholing on-

derdeel moet zijn van ieders ontwikkeling op Maris Kijkduin. Hiermee versterken 

we onze positie ten aanzien van goed onderwijs waar we met elkaar voor staan.  

Onderwijsbeleid
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Wij bestuderen en analyseren de OKR’s van leerlingen in teamver-

band en op basis daarvan formeren we vier heterogene brugklassen. 

Hiermee willen we de leerlingen nog kansrijker positioneren. De klas 

matchen we vervolgens aan een passende mentor. Startgesprekken en 

oudergesprekken met ouders en leerlingen zorgen voor gezamenlijk 

gedragen verantwoordelijkheid voor het leerproces en het welbevin-

den van de leerling. Dit wordt nog eens ondersteund door een ontwik-

kelingsperspectief (OPP) waarin de mentor kwaliteiten en ontwikkel-

punten bijhoudt. Het OPP is ook het vertrekpunt voor de maandelijkse 

leerlingbespreking, waarin de voortgang en welbevinden met de vak-

docenten wordt gedeeld en afgestemd. 

Ter ondersteuning van collega’s en leerlingen is er op de locatie een 

Passend Onderwijs Coach (POC). Zij geeft samen met de Coördina-

tor Passend Onderwijs (COPA) richting aan de juiste zorg voor onze 

doelgroep. De POC helpt collega’s en leerlingen met passende oplos-

singen en strategieën wanneer het even niet gaat. Zij is een vraagbaak 

voor nieuwe collega’s en studenten op de locatie. 

We willen de aankomende periode gebruiken om de OPP veel meer 

SMART en op leerling-niveau te maken. Daarnaast willen we de werk-

wijze van het OPP uitrollen over alle leerlagen. Onze ambitie is ook 

om onze professionaliseringsgelden vooral in te zetten op omgaan met 

verschillen en inclusief onderwijs. 

Maris Kijkduin heeft heterogene brugklassen, omdat wij vierkant staan 

voor de verheffingsgedachte, die de basis is voor wat wij kansrijk on-

derwijs noemen. Je kunt een zwaan zijn!  

Een concrete invulling van onze pedagogisch handelen is het geven 

van Maatwerk. Tijdens de Maatwerkuren werken leerlingen indivi-

dueel of in kleine groepjes aan een vak, vaardigheid of competentie. 

Maatwerk kan een verdieping of een verbreding zijn van wat al wordt 

aangeboden. Het is onze ambitie Maatwerk verder uit te rollen en keu-

zemogelijkheden voor de leerlingen te gaan toevoegen. We denken 

dat hierdoor meer eigenaarschap ontstaat en er ruimte komt voor 

talentontwikkeling. Ook krijgt Maatwerk een prominentere rol in het 

rooster. In het samenstellen van het Maatwerkprogramma zullen we 

ook de talenten en input van docenten, ouders en leerlingen betrek-

ken, om zo tot een mooi en breed gedragen programma te komen. Het 

is onze ambitie van Maatwerk ons unique selling point te maken.  

Signatuur: Vermaatschappelijking 

Het begeleiden in het worden van een zwaan is niet alleen een pe-

dagogisch en cognitief proces. Wij voelen ons ook verantwoordelijk 

voor de vermaatschappelijking en vaardigheden van onze leerlingen. 

Stages, loopbaanoriëntatie, lessen in Executieve Functies en Burger-

schap zijn al onderdeel van het curriculum. Het is onze ambitie om 

die verder aan te zetten en zichtbaar te maken voor de leerlingen en 

ouders. In onze lange leerlijnen moet die opbouw duidelijker worden. 

Ook moeten er duidelijke verbindingen tussen de genoemde onder-

delen ontstaan. 

Signatuur: Accent Expert worden in ontwikkelen 
In ons vorige locatieplan stonden het uitrollen van Dienstverlening & 

Producten en betere determinatie. D&P is ons beroepsgerichte vak. 

Het was onze ambitie om D&P in alle leerlagen succesvol uit te rol-

len. Dat is gelukt. In de aankomende periode willen we die expertise 

gebruiken om Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) verder uit te 

rollen. De vakken liggen in elkaars verlengde, vallen binnen hetzelfde 

cluster en daarnaast is er een overlap in docenten die het vak geven. 
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Het vak LOB is bij uitstek ook het vak dat leerlingen, docenten en vakken aan elkaar 

kan verbinden. Deze cross-over geeft kansen en gaan we verder onderzoeken.  

Voor betere determinatie zijn we vorige periode aan de slag gegaan met RTTI. 

Het proces is top-down uitgerold en leverde de vakdocenten veel werk op. Het 

bleek niet het verwachte resultaat op te leveren. Voor de aankomende periode 

zien wij voor betere determinatie een uitdagende taak bij de Cluster Leiders On-

derwijs (CLO). Door regelmatige gesprekken tussen sectiegenoten, CLO en het 

MT stemmen we een betere determinatie vmbo-LWOO af. Ook worden we op die 

manier op de hoogte gehouden van de determinatie op het reguliere vmbo. 

Wat ook besproken dient te worden is hoe wij richting het vierde leerjaar voor-

bereiden op regulier onderwijs en eventueel de havo. Het is onze ambitie om, 

door deze dialogen, beter te determineren. Dit dient vastgelegd te worden in 

het vakwerkplan en daar waar mogelijk in toets-matrijzen, zodat kwaliteit en het-

geen dat is afgesproken zijn geborgd. De bovenstaande ervaring is als volgt  sa-

men te vatten: werken volgens de PDCA-cyclus en in een door een projectleider 

geleide PLG. Daarnaast dient er laag-doorbrekend en meervoudig gekeken te 

worden naar onderwijsontwikkeling en toets-systematiek. 

 3.1  Ambitie Life Skills
 

 3.1.1 Taalbeleid  

Noot vooraf: 
Taalonderwijs is in de grootstedelijke context een steeds grotere uitdaging aan 

het worden. In het strategisch plan van VO-Haaglanden wordt dit nog eens on-

derstreept: 
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In 2009 behoorde het niveau leesvaardigheid in Nederland nog tot 
de top van Europa. Nederland is afgezakt naar plaats 23 (!).  De groep 
leerlingen die moeite heeft met lezen groeit. De OESO beschouwt 24 
procent van de Nederlandse 15-jarigen als dermate laaggeletterd dat 
zij niet voldoende kunnen meekomen in de maatschappij (OECD-PISA, 
2019). Deze leerlingen zijn niet in staat de hoofdgedachte uit een tekst 
te halen of een simpele verbinding met alledaagse kennis te maken en 
hebben vooral moeite met het evalueren van en reflecteren op teksten. 
Een van de verklaringen voor de lage leesprestaties is het gebrek aan 
aandacht in het curriculum voor vooral het reflecteren op teksten. Het 
is onomstreden dat het hebben van een taalachterstand voor de leerlin-
gen die het betreft een obstakel is voor het succesvol afsluiten van een 
schoolloopbaan.  
Kijkend naar de leerlingenpopulatie van een aantal van onze scholen 
hebben we niet te maken met een gemiddelde leerlingenpopulatie. 
Integendeel: een overgrote meerderheid van de leerlingen van deze 
scholen kenmerkt zich door een niet-Nederlandstalige achtergrond 
enerzijds en is afkomstig uit de Haagse achterstandswijken. De scholen 
kunnen onderbouwen dat vele leerlingen feitelijk bij de start van het 
VO-onderwijs een taalachterstand hebben die aanzienlijk is en veel 
ernstiger is dan het beeld dat PISA-schets landelijk. 
Het is dan ook voor alle leerlingen, maar zeker voor de leerlingen die 
thuis minder impulsen krijgen om de schoolse variant van de dominan-
te instructietaal te verwerven (en om daarin lees-, luister-, schrijf-  
en spreekvaardig te worden) van cruciaal belang dat de school een 
uitgebalanceerd taalbeleid ontwikkelt, en daar (niet alleen tijdens het 
vak Nederlands) vorm aan geeft.

Waar komen we vandaan? 
Maris Kijkduin
Alle leerlingen op school starten met een eigen achterstand op taal-

gebied. Leerlingen in zowel de onderbouw als de bovenbouw worden 

regelmatig getoetst met behulp van Diataal, om hun niveau van de ver-

schillende onderdelen in zowel de Nederlandse als de Engelse taal in 

kaart te brengen.

Leerlingen in de brugklas die zwak zijn in taal, krijgen extra onder-

steuning tijdens de Taal Extra-uren (Tex-uren). Hierin worden hun ach-

terstanden weggewerkt en wordt toegewerkt naar het vereiste referen-

tieniveau dat zij bij hun eindexamen moeten halen. Taal is prominent 

aanwezig in het rooster. Leerlingen en docent maken bij alle vakken 

gebruik van de Maris-taalkaart. Dyslectische leerlingen worden on-

dersteund volgens het dyslexieprotocol en kunnen gebruikmaken van 

de speciale hulpmiddelen zoals LEX en Sprint.

Lezen is en blijft een dagelijks terugkerend middel om de woorden-

schat en het plezier in lezen te vergroten. Iedere periode bezoeken 

leerlingen de bibliotheek. Deze boeken worden gelezen tijdens het 

dagelijkse leeshalfuurtje. 

De afgelopen drie jaar hebben we veel aandacht besteed aan het 

bieden van extra ondersteuning op alle leergebieden, het Maatwerk. 

Voorbeelden hiervan op het gebied van taal zijn begrijpend lezen, 

woordenschat en handschrift.

Waar gaan we naar toe? 
Ons uitgangspunt is dat iedere docent ook taaldocent is. 

De periode die voor ons ligt, willen wij ons herbezinnen op het taal-
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beleid dat de laatste jaren is gevoerd, door terug te blikken met erva-

ringsdeskundigen, door nieuwe wetenschappelijke inzichten te benut-

ten en door vooruit te blikken op wat onze leerlingen nodig hebben 

(21e-eeuwse vaardigheden). Het is onze ambitie om door een divers 

‘taalteam’ een breed gedragen en duurzame visie op taalbeleid te ont-

wikkelen, waarbij een taalcoördinator zorgt voor het monitoren, evalu-

eren en borgen van het taalbeleid. Hierbij zoeken wij de verbinding 

met de sectie Nederlands, alle clusterleiders en de overige locaties 

waar LWOO-onderwijs aangeboden wordt. Samen staan we hierin nog 

sterker.  

Wij, Maris Kijkduin, streven ernaar dat de leerlingen aan het eind van 

hun schoolloopbaan taal zowel schriftelijk als mondeling op 2F-niveau 

kunnen inzetten in het dagelijks algemeen taalgebruik en in de cog-

nitieve academische taalvaardigheid (verder aangeduid als DAT en 

CAT). Dit wordt bereikt door het behalen van de volgende doelen: 

1.  De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden van leerlingen 

zijn zodanig ontwikkeld dat deze aansluiten op de startkwalifica-

ties van de mbo-opleiding

2.  Het taalonderwijs wordt gegeven vanuit de beginselen van kan-

sengelijkheid; voor alle kinderen ongeacht niveau van taalontwik-

keling door afkomst en/of thuissituatie wordt de taalontwikkeling 

op hun niveau gestimuleerd door het onderwijzend personeel  

a) De taal wordt aangepast naar niveau door middel van diffe-

rentiatie in de lessen om zo gelijke kansen te creëren

  b) Door middel van woordenschatprogramma’s gericht op CAT 

wordt de schooltaal op niveau gebracht

3.  De leerlingen zetten 21e-eeuwse vaardigheden in bij het ge-

bruiken en het leren van taal. Dit gebeurt i.s.m. de EF coördina-

toren en de (ICT) toolmasters

4.  De leerlingen leren taal-skills die ze zowel in hun schoolleven als 

in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Het doel is dat we er-

kennen dat taal ook in verschillende ‘nieuwe’ situaties gebruikt 

wordt. Denk aan appen, bloggen, vloggen, insta, mailen enz.

5.  De leerlingen ervaren plezier in het ontwikkelen van hun taal-

vaardigheden op de gebieden luisteren, spreken, lezen en 

schrijven door middel van allerlei taalactiviteiten

-  Mondelinge taalvaardigheden  -

-  Schriftelijke taalvaardigheden  -

Productief
Luisteren

Lezen

Spreken

Schrijven

Receptief
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Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze signatuur? 
Pedagogisch handelen 
De instructietaal in de les wordt aangepast naar het niveau van de leerling door 

middel van differentiatie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de zone van naaste 

ontwikkeling (zie afbeelding). 

 

Tijdens de lessen wordt gewerkt volgens het DIM-model (directe instructie). Dit 

is een lesmodel dat uitgaat van de verschillende leervermogens van kinderen. 

Door de inzet van dit model wordt structuur aangebracht in de lessen. 

Vermaatschappelijking 

Het taalonderwijs wordt gegeven vanuit de beginselen van kansengelijkheid. 

Voor alle kinderen ongeacht niveau van taalontwikkeling door afkomst en/of 

thuissituatie, wordt de taalontwikkeling op hun niveau gestimuleerd door het on-

derwijzend personeel. Door middel van woordenschatprogramma’s, aangepast 

aan de leerling, wordt de schooltaal CAT op niveau gebracht. Door talige zelf-

redzaamheid te vergroten, krijgen leerlingen betere kansen in de maatschappij. 

Expert worden in ontwikkeling 

Onder leiding van de taalcoördinator worden onze docenten naast vak-experts 

ook taalexperts. 

Het taalteam zal samen met de EF-coördinatoren en de ICT-toolmasters de do-

centen leren taal aan te bieden gericht op de 21e-eeuwse vaardigheden. In het 

algemeen geldt dat de leerlingen taal-skills leren die ze zowel in hun schoolleven 

als in hun dagelijks leven kunnen toepassen. DAT en CAT zijn daarin de belang-

rijke ontwikkelpijlers. 

 

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en borgen 
we het? 
Iedere docent is ook taaldocent: dit zal de werkwijze worden op Maris Kijk-

What is 
already 
known

What can 
be known

(with  
assistance)

Learning

ZPD

What 
is not 
known
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duin. De BOS-ers en MT-leden zullen tijdens het coachings-/voortgangsge-

sprek de betrokkenheid van de docent in het taalonderwijs als kernthema 

bespreken. Er zal professionalisering van de docenten plaatsvinden op alle ge-

bieden van taal. Om de ontwikkelingen in gang te zetten, te implementeren en te 

borgen zullen meerdere medewerkers gefaciliteerd worden in tijd ( taalteam en 

taalcoördinator) en scholing ( CAT/DAT, Ceos-project, Nederlands als 2e taal, ….)

 3.1.2 Rekenonderwijs  

Waar komen we vandaan 
Veel leerlingen starten in de brugklas met een achterstand op rekengebied: dit is 

een van de indicatie-factoren voor een LWOO-beschikking. In ieder leerjaar krij-

gen de leerlingen één uur rekenen aangeboden per week.  Jaarlijks worden de 

leerlingen in zowel de onder- als de bovenbouw getoetst met behulp van Diatoet-

sen om hun niveau van de verschillende rekenonderdelen in kaart te brengen.  

 

Waar gaan we naartoe 
Maris Kijkduin kiest voor rekenonderwijs waarbij de leerlingen een rekenstra-

tegie aangeboden krijgen met een betekenisvolle context. De visie hierachter 

is als volgt: alle leerlingen kunnen rekenen op een niveau dat ze in staat stelt 

om hun opleidingen te kunnen volgen én in het dagelijks leven geen hinder te 

ondervinden met rekenen. Tijdens het rekenonderwijs zullen we onderwijs aan-

bieden gebaseerd op de vier domeinen binnen het rekenen:  

1.  Getallen 

2.  Meten en meetkunde 

3.  Verbanden 

4.  Verhoudingen 



18

Doelen: 

	 •			Alle	leerlingen	kunnen	rekenen	op	2F-niveau	bij	het	verlaten	

van Maris College Kijkduin 

	 •			Leerlingen	kunnen	rekenkundige	opgaven	uit	een	leestekst	

vinden, waarbij de leerlingen een rekenstrategie kunnen 

gebruiken in een betekenisvolle context  (stappenplan) 

	 •			Van	alle	leerlingen	zijn	de	achterstanden	bepaald	 

(informatie OKR, starttoets Studyflow en Diatoets) 

	 •			Programma	voor	het	wegwerken	van	de	achterstanden:	

In klas 1 starten de leerlingen op 2A bij achterstanden 

In klas 1 starten de leerlingen op 2F, als er geen achterstanden zijn 

In klas 2 starten (gaan door) de leerlingen op 2F 

In klas 2 starten de leerlingen, die 2F goed hebben afgerond, op 3F 

	 •			De	leerlingen	weten	met	strategieën	tot	rekenoplossingen	 

te komen 

	 •			De	leerlingen	weten	hoe	ze	rekenstrategieën	kunnen	 

gebruiken in rekenkundige opgaven bij alle vakken 

  

Per domein zal een afsluitende toets door de leerlingen worden ge-

maakt. Het doel hiervan is de voortgang van de leerlingen te monitoren. 

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze  
signatuur? 
Pedagogisch handelen 
De docent van rekenen is een coach en begeleider. De leerlingen wer-

ken in de brugklas op hun eigen niveau. Als docent stimuleer je de 

leerling om een uitdaging aan te gaan en verantwoordelijkheid te ne-

men voor zijn of haar niveau. Leerlingen zijn eigenaar over hun eigen 

leerproces en maken hierin bewuste keuzes. 

De docent inspireert collega’s om mee te denken over het rekenonder-

wijs en dit in te zetten tijdens het eigen vak. De rekendocent bespreekt 

de rekenstrategie met andere docenten zodat eenduidigheid wordt 

geboden. Rekenen wordt gedragen door alle lesgevende docenten. 

Vermaatschappelijking 

Maris Kijkduin kiest voor rekenonderwijs waarbij de leerlingen een re-

kenstrategie aangeboden krijgen met een betekenisvolle context. Het 

is belangrijk dat leerlingen weten in welke situatie zij de rekenstrate-

gie kunnen toepassen. Overal komt rekenen weer in terug. De ambitie 

is leerlingen voor te bereiden op functioneren binnen de maatschappij 

waarbij rekenen een essentieel onderdeel is. 

Expert worden in ontwikkeling 
De ambitie voor rekenen is om de leerlingen die geen wiskunde heb-

ben, in klas 4 met een voldoende uit te laten stromen op 2F-niveau. Re-

kenen zal gekoppeld moeten worden aan diverse vakken waarbij een-

zelfde strategie wordt aangeboden. 

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en 
borgen we het? 
De vakdocenten rekenen zullen tijdens onderlinge sectieoverleg-mo-

menten ervaringen met elkaar delen. De gegeven lessen zullen met 

elkaar besproken worden en aan de hand daarvan zal naar de kwali-

teit van de lessen worden gekeken om die eventueel bij te stellen. We 

borgen de kwaliteit van rekenen door ieder jaar de rekenresultaten 

aan de Dia-gegevens te koppelen en te bekijken of er sprake is van 

vooruitgang en of aanscherping of interventies nodig zijn. 
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 3.1.3 Burgerschap op Kijkduin 

Waar komen we vandaan? 
Burgerschap is veel in het nieuws. In de samenleving van nu en in de 

toekomst zijn naast de bestaande vakken en kennis ook andere vaar-

digheden en inzichten nodig. Ontwikkelingen zoals polarisatie, emo-

tie-politiek, post-truthpolitiek en filterbubbels maken de kwetsbaar-

heden van het informatietijdperk zichtbaar. Onze school wil hier iets 

tegenoverzetten, niet in de minste plaats omdat onze school exclusi-

viteit, begrip en empathie als waarden wil uitdragen. Op dit moment 

is burgerschap een gedeelde verantwoordelijkheid van de vakken 

maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde en Nederlands en is 

er geen coördineerde samenwerking. Hierdoor is de visie op burger-

schap voor de leerlingen te weinig zichtbaar

Waar gaan we naar toe? 
Voor het samenstellen van het programma hebben wij gekeken naar 

de expertise van een aantal docenten uit de werkgroep, het traject Ver-

sterking Burgerschap van de VO-raad en het Kennispunt MBO Burger-

schap. Wij denken hierdoor een sterk programma te hebben gemaakt 

(Werkplezier), een wettelijk kader en een vergezicht naar wat op het 

mbo verwacht wordt.

We maken een database met lessen van onszelf en anderen. Onze am-

bities liggen vooral in het aanbieden van het programma en de lessen 

evalueren en verbeteren. Op het gebied van excursies, workshop en 

gasten willen we een duurzaam netwerk opbouwen. We beginnen met 

voor de hand liggende keuzes, maar komen door continue evaluatie tot 

een steeds beter programma, met betere lessen en een groot netwerk. 

We beginnen klein omdat haalbaarheid en draagvlak belangrijk zijn 

dan onze idealen. 

De lessen zullen onderdeel worden van de reguliere aardrijkskunde- 

en geschiedenislessen, maar zullen op den duur ook onderdeel zijn 

van projectweken en studiereizen. We willen dat de leerlingen een 

burgerschapsportfolio bijhouden en die eventueel aanvullen met an-

dere competentiegerichte ontwikkelingen, zoals het kunstdossier. Dit 

helpt de leerlingen te wennen aan het idee van een portfolio. Op het 

mbo is dit al zeer gebruikelijk. 

Een eerste verkenning voor een digitaal portfolio heeft ons gebracht 

op: WordPress (https://nl.wordpress.com/ ). Door samenwerking met 

de toolmasters hopen we hier een bewuste keuze te kunnen maken. 

Wellicht dat wanneer andere Marissen met portfoliosoftware werken, 

we samen kunnen optrekken en ervaringen kunnen uitwisselen.

Zichtbaarheid is een belangrijk deel van het opzetten van Burger-

schap. We beginnen met vieringen en werken toe naar meer complexe 

dagdelen zoals schoolverkiezingen. De lessen zullen we beschikbaar 

stellen aan andere locaties. Zij kunnen dan hun eigen invulling geven 

aan lessen. Het netwerk kan worden gedeeld maar kan ook locatiege-

richt worden ingekleurd. De verdere  ontwikkelingen en koers omtrent 

Burgerschap kunnen op een overlegtafel met elkaar worden verkend.

Leerlingen over het vak Burgerschap:
‘De onderwerpen van Burgerschap spreken mij heel erg aan. Ik zou 
graag meer willen leren over de verschillende culturen, hoe de politiek 
in elkaar steekt en het thema duurzaamheid. Daarnaast lijkt het mij fijn 
om meer te weten te komen over social media. Op dit moment weet ik 
weinig hoe ik hier verantwoord mee om kan gaan. Tot slot verwacht ik 
dat gastsprekers, opdrachten en excursies het vak écht voor mij maken.’
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Het vak Burgerschap 

maakt de theorie voor mij echt”

Jasmijn

Burgerschap zorgt ervoor 

dat je de (maatschappelijke, 

red.) gevolgen overziet en weet 

wat ze betekenen. Ook leer je 

meer over andere culturen waar 

ik nog niet veel van weet”

Daisy 

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze signatuur? 
Pedagogisch handelen
Door bij Burgerschap aandacht te hebben voor diversiteit denken wij een be-

langrijke bijdrage te kunnen leveren aan een veilig leerklimaat. Door zelfbewust-

zijn en begrip voor anders zijn als basis voor empathisch denken, dragen wij 

bij aan de groepsdynamiek in de klas. Dit veilige leerklimaat is de basis voor 

onze leerlingen om een zwaan te worden. Veel leerlingen hebben geleerd zich 

op de achtergrond te houden of te overcompenseren omdat zij vaak niet konden 

meekomen op de basisschool. Burgerschap draagt bij aan die veiligheid en geeft 

veel mogelijkheden voor durven door doen, bijvoorbeeld door een excursie of 

een bijdrage aan een viering.

Vermaatschappelijking
Door op school in een kleine en veilige omgeving te oefenen met participatie, 

zullen de kinderen beter voorbereid zijn op hun toekomst. Ze leren kennismaken 

met principes die bijdragen aan democratisch denken, langetermijndenken en 

meervoudige perspectieven leren waarderen, om maar eens een aantal te noe-

men. Meer concreet kan het houden van bijvoorbeeld een duurzaamheid-pro-

ject of schoolverkiezingen ertoe bijdragen dat leerlingen in de toekomst hier zelf 

mee aan de slag gaan en zo interesses leren te ontdekken. De school als een 

veilige minimaatschappij.

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en borgen 
we het? 
Burgerschap wordt stapsgewijs uitgerold, te beginnen bij klas 1. Voor elke vakan-

tie komen de aardrijkskunde- en geschiedenisdocenten bijeen, om af te stemmen 

wat ze gaan doen. Van deze bijeenkomst worden notulen gemaakt. Ook worden 

gegeven lessen geëvalueerd. Om dat wat we doen meer de school in te brengen, 

wordt tijdens deze bijeenkomst ook een Burgerschapsagenda-mentorbrief op-

gesteld. Hierin vertellen we waar we mee bezig zijn, zodat iedereen daarop kan 
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aansluiten. Wij denken goed te kunnen optrekken met collega’s van Waldeck en 

zullen hen bij deze ontwikkelingen betrekken. We denken dat door een vergelij-

kend perspectief we tot meer inzichten te komen wat werkt en wat niet. Daarnaast 

geeft dit ook meer zichtbaarheid.

Na twee jaar willen we evalueren wat Burgerschap ons heeft opgebracht. Dat 

doen we door met ouders, leerlingen en collega’s bijeen te komen. Tijdens die 

bijeenkomsten vragen we ook hoe zij Burgerschap zien en wat zij ervan verwach-

ten. Vervolgens kunnen we een gedegen besluit nemen of en hoe we complexere 

zaken kunnen organiseren en ondernemen.

 3.1.4 Loopbaanoriëntatie en Begeleiding

Waar komen we vandaan? 
Op de middelbare school krijgen leerlingen informatie over en begeleiding 

bij keuzes voor hun verdere loopbaan. Scholen noemen dit LOB. LOB staat voor 

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding. Loopbaanoriëntatie gaat over alles wat leer-

lingen helpt om hen voor te bereiden op keuzes voor hun toekomstige studie of 

baan. Loopbaanbegeleiding gaat over de mensen die hen hierbij helpen en met 

wie ze hierover praten. LOB maakt dat leerlingen het ‘leren’ gaan zien als middel 

om hun doelen te bereiken. 

Doelen LOB Kijkduin 
	 •		Eigenaarschap	ervaren	van	het	leren	NU										

	 •		Bewuster	kiezen	voor	de	stages	

	 •		Bewuster	kiezen	voor	opleidingen	

D&P

Nederlands

Aardrijkskunde

Biologie

Geschiedenis

Alle andere vakken

LOB/Burgerschap

Mens & Natuur
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LOB op Kijkduin 

Het thema van de LOB-opdrachten van klas 1 is: wie ben ik, wat kan 

ik, waar ben ik goed in, wat vind ik leuk, wat wil ik nog leren. In klas 1 

gaan de leerlingen in groepjes één dagdeel op stage.  

Het thema van de LOB-opdrachten van klas 2 is: wat is mijn netwerk, 

wie kunnen mij helpen met het maken van keuzes. In klas 2 gaan de 

leerlingen in groepjes één dagdeel op stage.  

Het thema van de LOB-opdrachten van klas 3 is: welke beroepen zijn 

er, welke richtingen, wat wil ik worden. In klas 3 gaan de leerlingen op 

stage. Dit is een oriënterende stage.  

Het thema van de LOB-opdrachten van klas 4 is: welke opleidingen zijn 

er, welke opleiding wil ik doen. In klas 4 gaan de leerlingen op stage. 

Dit is een verdiepende stage. 

Alle opdrachten worden elk jaar verzameld, dit LOB-dossier wordt elk 

jaar meegenomen en aangevuld.  

Waar gaan we naar toe? 
In de toekomst willen we alles wat we al doen verbeteren, aanpassen 

en verder ontwikkelen. Naast het bestaande programma willen we 

ook stappen maken in de ontwikkeling van de Nieuwe Leerweg, die 

ingevoerd zal worden in 2024. De plannen zijn in grote lijnen terug te 

vinden in hoofdstuk 6. 

  

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze  
signatuur? 
Pedagogisch handelen
Doel: een uitdagende docent en een verantwoordelijke leerling. 

Alle docenten gaan in hun lessen op zoek naar uitdagende vragen, op-

drachten en werkvormen. Hiermee dagen ze de leerlingen uit om in 

beweging te komen en na te denken over hoe dat wat ze leren, te ma-

ken heeft met hun eigen loopbaan. Alle leerlingen nemen hun eigen 

verantwoordelijkheid in hun handelen. Bij de leerlingen die dat moei-

lijk vinden, heeft de docent de taak om te kijken hoe de leerlingen 

toch kunnen worden uitgedaagd. 

Vermaatschappelijking 

Doel: leerlingen zijn zich bewust van hun betrokkenheid bij de samen-

leving van school én daarbuiten. 

Op school laten de leerlingen zien dat ze wat ze leren en weten, ook 

toepassen in praktijksituaties. Dit geldt voor hun gedrag op school 

(hoe houden we de school schoon en uitdagend bijv.). 

In alle leerjaren gaan de leerlingen op stage.  In klas 1 en 2 hebben ze 

een bliksemstage van twee keer een dagdeel in het jaar. In klas 3 en 4 

gaan ze op een stage en daarbij zoeken ze naar een stageplek richting 

hun interesse, hun talenten of hun opleiding. 

Expert worden in ontwikkeling 
Doel: alle docenten zijn in staat om binnen hun lessen LOB-vragen en/

of LOB-opdrachten te maken. 

De LOB-docenten geven een presentatie en vertellen over hun er-

varingen. In een werkvergadering zullen de docenten van alle vak-

ken vragen en opdrachten (voor hun eigen vak) maken, waarmee ze 

leerlingen kunnen uitdagen om na te denken over het verband tussen 

het vak (vaardigheden en kennis), opleidingen en beroepen. 
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Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en borgen 
we het? 
We borgen de kwaliteit van LOB door de doelstellingen twee keer per schooljaar 

te evalueren (zie hoofdstuk 6). Op basis van de evaluatie kunnen doelstellingen 

aangescherpt of bijgesteld worden. 

 3.1.5 Executieve Functies 

Waar komen we vandaan? 
Maris Kijkduin dé zorglocatie van het Maris College 

Van oudsher heeft Maris Kijkduin veel aandacht besteed aan de overall onder-

steuning van de individuele leerling. Overall omdat de ondersteuning zowel uit 

zorg als uit begeleiding in de leerproblematiek bestond. Het team dat, naast de 

mentoren en docenten, de zorg vertegenwoordigde, bestond uit een zorgcoör-

dinator, logopedist, remedial teacher, ambulant begeleiders en faalangst-reduc-

tietrainers. Deze functies had Maris Kijkduin zelf in huis en deze waren direct 

inzetbaar wanneer het nodig was. Bovendien was er een schoolpsycholoog Ma-

ris-breed werkzaam. De leerlingen kregen op deze manier optimale zorg bij spe-

cifieke problemen. En die problemen waren talrijk. In die tijd werden de leerpro-

blemen echter nog niet gerangschikt onder één noemer: executieve functies. De 

leerproblemen werden wel onderkend, maar per individuele leerling werd een 

zorg- en/of begeleidingstraject uitgezet. 

 

Waar gaan we naar toe? 
Executieve Functies zijn dé steunpilaar van Kijkduin 

Waarom lijkt leren bij de één zo makkelijk te gaan en bij de ander zo moeizaam? 

Waarom begint de één op tijd en de ander te laat (of niet)? Dit heeft alles te ma-

ken met het kunnen controleren en aansturen van het leerproces. Dit doe je met 

je Executieve Functies (EF). Executief is uitvoerend, Functies is vaardigheden. 
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EF zijn alle vaardigheden die mensen nodig hebben om hun taken ef-

fectief uit te voeren en hun problemen op te lossen. De functies zorgen 

voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. En tevens reguleert EF 

de emoties, motivatie en alertheid. Deze steunpilaren krijgen op de 

locatie Kijkduin extra aandacht, want wij willen dat onze LWOO-leer-

lingen direct in de brugklas een goede start kunnen maken. Daarbij 

is het ontwikkelen en reguleren van hun EF’s van onschatbare waarde.  

In de brugklas-kennismakingsweek zal EF worden geïntroduceerd en 

vanaf dan is het een vast onderdeel van het lesrooster. 

Binnen Kijkduin gaan we werken aan 11 EF-soorten in 5 clustergroepen:   

1.  Plannen: de vaardigheid een plan te bedenken om een doel 

te bereiken of een taak te voltooien en beslissingen kunnen 

nemen over wat belangrijk en wat niet;  

2.  Tijd Verdelen: het vermogen in te schatten hoeveel tijd je hebt, 

hoe je die kunt indelen en hoe je je aan tijdslimieten en dead-

lines kunt houden;  

3.  Onthouden: het vermogen informatie in het geheugen vast  

te houden tijdens de uitvoering van complexe taken;  

4.  Organiseren: het vermogen dingen volgens een bepaald  

systeem te arrangeren of te ordenen;  

5.  Ken Je Zelf: het vermogen een stapje terug te doen om jezelf 

en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem 

aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie;  

6.  Denken Dan Doen: het vermogen na te denken voor je iets 

doet;  

7.  Emoties Controleren: het vermogen emoties te reguleren om 

doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren;  

8.  Aandacht Erbij: het vermogen de aandacht erbij te houden, 

ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling  

9.  Starten: het vermogen zonder dralen met een project te  

beginnen, op tijd, op efficiënte wijze;  

10.  Doelen Halen: het vermogen een doel te formuleren, dat te  

realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden 

door andere behoeften of tegengestelde belangen;  

11.  Flexibel Zijn: de vaardigheid om plannen te herzien als zich 

belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe  

informatie aandient of er fouten worden gemaakt; het gaat 

daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden; 

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze  
signatuur?
EF is een belangrijke aanvulling op ons pedagogisch handelen met 

onze LWOO-doelgroep. Zoals genoemd is een van de concrete invul-

lingen van onze pedagogisch handelen het geven van ‘Maatwerk’. 

Tijdens de Maatwerk-uren werken leerlingen individueel of in kleine 

groepjes aan een vak, vaardigheid of competentie. En met name voor 

de laatste twee componenten is EF een belangrijk instrument. Onze 

LWOO-leerlingen hebben vaak niet alleen een achterstand op taal- 

en/of rekengebied, maar ook steeds vaker zien wij problemen op het 

sociaal-emotioneel gebied, al dan niet in combinatie met gedragspro-

blemen. De afgelopen twee corona-schooljaren laten nu al hun weer-

slag zien op het welzijn van onze huidige leerlingen. De verwachting is 

dat ook onze toekomstige leerlingen meer ondersteuning nodig heb-

ben op dit gebied. EF is hiervoor een goed instrument, dat  door onze 

EF-stuurgroep direct vanaf het begin van het schooljaar ingezet kan 

worden. 
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De bovengenoemde vijf EF-clustergroepen zullen in overleg met onze POC 

en COPA op de juiste manier en in de juiste volgorde worden ingezet voor de 

brugklassen. Dit gebeurt klassikaal in de EF-uren en/of mentorlessen, maar tij-

dens de Maatwerk-uren kunnen leerlingen uit verschillende klassen aan dezelf-

de EF’s werken. In overleg met de mentoren van de overige leerjaren zal aan de 

hand van het OPP en de opgestelde SMART-doelen maatwerk worden geleverd, 

om eventuele doelen die EF-gerelateerd zijn op te pakken en hulp te bieden. EF 

wordt een echt vak in het rooster van de brugklassen en biedt de ondersteuning 

en hulp aan leerlingen, en eventueel hun ouders, om hun Executieve Functies 

verder te ontwikkelen, zodat deze ook bijna moeiteloos toepasbaar zijn bij de 

andere vakken en hun Life Skills. 

  

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en borgen 
we het? 
In het schooljaar 2020-2021 zijn de eerste drie EF-experts opgeleid en vormen zij 

inmiddels de EF-stuurgroep. De groep zal de komende jaren worden uitgebreid 

met nieuwe EF-experts, zodat er een volwaardige stuurgroep ontstaat die in staat 

is adequaat te reageren op EF-vragen vanuit de school.  

De huidige stuurgroep ontwikkelt op dit moment de brugklas-lessen voor de 

start van schooljaar 2021-2022. Hiervoor komen zij tweewekelijks bij elkaar voor 

overleg en ontwikkeling. Gemaakte lessen en ideeën zullen zeer regelmatig wor-

den geëvalueerd en bijgesteld waar nodig. De EF-experts zullen de EF-lessen en 

EF-maatwerk nauwgezet volgen en bij deze momenten fysiek aanwezig zijn.  

De EF-experts hebben de eindverantwoordelijkheid voor de inhoud, vormge-

ving en planning van de lessen. De uitvoering is een samenspel tussen mento-

ren, EF-specialisten en POC. Bij afronding van een EF-Cluster vindt een evaluatie 

plaats met alle betrokken. Ook zal twee keer per jaar een leerling-enquête plaats-

vinden over de uitvoering en ervaringen met de EF-lessen.
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 3.2  Ambitie Activerend onderwijs 

Mens en natuur

Waar komen we vandaan?  
In schooljaar 2020/2021 is het Maris College Kijkduin begonnen met het geven 

van Mens en Natuur aan de tweedejaars. We werken met de methode Sensor. 

Waar gaan we naar toe?  

Maris College Kijkduin wil met Mens en Natuur inspelen op de extreem veran-

derende wereld, waarbij de leerlingen positief-kritische, verantwoordelijke en 

zelfstandige burgers zullen zijn. Leerlingen zijn zich bewust van de keuzes die ze 

maken in de maatschappij, kunnen daarop reflecteren en constructief handelen. 

Leerlingen hebben kennis van de hoeveelheid aan beroepen en de toekomstige 

veranderingen in de beroepenwereld. De leerling verkent zichzelf en onderzoekt 

de wereld vanuit behoefte en nieuwsgierigheid. De onderwerpen van Mens en 

Natuur komen uit de thema’s Techniek, Duurzaamheid, Wetenschap & Gezondheid. 

 

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze signatuur? 
Pedagogisch handelen 

De docent van Mens en Natuur is een coach en begeleider. De leerlingen krijgen 

keuzemogelijkheden tijdens het vak Mens en Natuur. Tijdens de doe-middagen 

mogen leerlingen zelf kiezen welke opdracht ze willen maken en/of uitvoeren. 

Leerlingen ontdekken hun talenten, kwaliteiten en vaardigheden. De docent sti-

muleert de leerling om een uitdaging aan te gaan en verantwoordelijkheid te 

nemen voor zijn of haar opdracht. Leerlingen zijn eigenaar over hun eigen leer-

proces en maken hierin bewuste keuzes.

 

De docent inspireert collega’s om mee te denken over het thema en die in te 

zetten tijdens hun eigen vak-lessen. Op deze manier wordt het vakoverstijgend/
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thematisch onderwijs breed uitgerold. De kwaliteiten en inspiratie van 

elke docent worden hier van belang. Mens en Natuur wordt gedragen 

door alle lesgevende docenten binnen de organisatie. 

Vermaatschappelijking 
Mens en Natuur laten we aansluiten bij de directe omgeving van de 

school en de leefomgeving van de leerling. Leerlingen leveren een 

bijdrage aan de samenleving en de omgeving om hun heen. De leer-

lingen zijn zich bewust van de keuzes die ze maken in de maatschappij, 

kunnen daarop reflecteren en constructief handelen. Mens en Natuur 

sluit aan bij het vak Burgerschap. 

 

Expert worden in ontwikkeling 
Het is onze ambitie om Mens en Natuur uit te rollen voor de onderbouw 

en dat meerdere vakken hierbij gaan aansluiten. Mens en Natuur wil-

len we koppelen aan D&P, Biologie, Natuurscheikunde en Nederlands. 

Mens en Natuur kan ook worden gekoppeld aan ICT.  

Voor Mens en Natuur moet er per week een ontwikkel-uur komen, 

waarin de lesgevende docenten gezamenlijk lesmateriaal kunnen ont-

wikkelen en waarbij verbindingen worden gezocht tussen verschillen-

de vakken. Hierdoor ontstaat thematisch onderwijs en kunnen cross-

overs worden gemaakt. 

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en 
borgen we het? 
We borgen de kwaliteit van Mens en Natuur door de doelstellingen twee 

keer per schooljaar te evalueren (zie hoofdstuk 6). Op basis van de eva-

luatie kunnen de doelstellingen aangescherpt of bijgesteld worden. 

 3.3  Ambitie  ICT & technologie 

ICT op Kijkduin 

Waar komen we vandaan?  
Op het Maris Kijkduin fungeerde ICT als middel om les te geven. Dit 

betekende voornamelijk het gebruikmaken van smartboards en de 

laptops voor het presenteren van lessen, het maken van lessen en de 

leerling-administratie. De leerlingen zelf maakten nog geen gebruik 

van devices, met uitzondering van de smartphone voor het beantwoor-

den van vragen tijdens de les. Leerlingen moesten bij het maken van 

werkstukken en praktische opdrachten een laptop lenen of gebruik-

maken van een computerlokaal. Op het mbo liggen de verwachtingen 

echter veel hoger als het gaat om het gebruik van ICT. Dit wekte de 

vraag op of de leerlingen van het Maris Kijkduin wel voldoende voor-

bereid waren op praktische zaken, zoals e-mail, opslaan van bestan-

den, gebruik van Word. 

Waar gaan we naar toe?  
In het schoolplan wordt aangegeven dat ICT geen middel maar een 

doel is. Wij zien ICT als een brug die verschillende vakken aan elkaar 

gaat verbinden. Wij zien drie belangrijke componenten binnen het 

speerpunt ICT: het bijbrengen van praktische vaardigheden, inspire-

ren door technische mogelijkheden en bruggen bouwen met de we-

reld buiten Maris Kijkduin. 

Een praktische manier om ICT vakoverstijgend te maken, is door het 

te koppelen aan werkstukken en praktische opdrachten in andere 

vakken. Deze opdrachten kunnen vervolgens op twee aspecten beoor-

deeld worden: het toepassen van technische ICT-vaardigheden voor 
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het vak ICT  en vakinhoudelijk door de vakdocent. Daarnaast willen 

we leerlingen ook inspireren met technologische innovaties als Virtual 

Reality (VR) en Augmented Reality (AR) en bekendmaken met de on-

begrensde mogelijkheden die hun device hen biedt, om in contact te 

treden met de wereld buiten de school. We willen hen inspireren door 

de buitenwereld de school binnen te halen via hun device en door 

leerlingen op digitale en fysieke wijze de buitenwereld in te sturen. 

 

In onze speerpunten maken wij onderscheid tussen praktische be-

nodigdheden en vaardigheden die aanwezig moeten zijn om ICT op 

Kijkduin een succes te maken. Praktische speerpunten voor volgend 

schooljaar:

	 •			Infrastructuur:	momenteel	is	er	onvoldoende	capaciteit	binnen	

het WIFI-netwerk. Voor volgend schooljaar moet het WFI-net-

werk geüpgraded worden van CAT-5 naar CAT-7. De modems 

moeten worden gecontroleerd om te checken of ze deze nieu-

we bandbreedte aankunnen. 

	 •			Device:	voor	komend	schooljaar	moet	een	zeer	beperkte	lijst	

worden opgesteld waarbij Chrome Books buiten beschouwing 

worden gelaten. Mogelijk kunnen we een externe partij inhu-

ren die ook de mogelijkheid biedt tot het huren van laptops.

	 •			Digitale	methodes:	voor	volgend	schooljaar	willen	wij	een	in-

ventarisatie hebben van de vakken die uitsluitend vanuit een 

digitale methode kunnen werken. Wij sturen aan op het wer-

ken met digitale methodes, omdat dit meer mogelijkheden 

biedt tot het volgen van leerlingen in hun leerproces en om te 

differentiëren. Daarnaast is het kostenbesparend

Vakinhoudelijke speerpunten 2021-2022
	 •			In	samenwerking	met	de	digi-	en	toolmasters	van	het	hele	Ma-

ris willen we voor volgend schooljaar een complete inventari-

satie hebben van al de ICT-basisvaardigheden die leerlingen 

moeten hebben in de verschillende programma’s die zij moe-

ten beheersen.

	 •			Op	basis	van	deze	inventarisatie	worden	workshops	aangebo-

den aan onze collega’s om een bepaalde basiskennis te waar-

borgen.

	 •			Daarnaast	 willen	 wij	 voor	 volgend	 schooljaar	 een	 inventari-

satie maken onder de verschillende vakdocenten op Maris 

Kijkduin van de opdrachten en projecten die er al zijn, of ge-

realiseerd kunnen worden op korte termijn, waarbij ICT-vaar-

digheden moeten worden ingezet. Op basis hiervan wordt een 

planning opgesteld die als leidraad dient bij het opzetten van 

de tijdsplanning van het curriculum.

	 •			Leerlingen	moeten	oefenen	met	nieuwe	programma’s	en	vaar-

digheden. Daarom willen wij zoveel mogelijk werkcolleges 

aanbieden. Een logische manier om dit te doen is via instruc-

tievideo’s. Deze moeten dus ook voor volgend schooljaar wor-

den opgenomen zodra het curriculum bekend is.

	 •			Als	aanvulling	op	de	praktische	vaardigheden	willen	we	leer-

lingen en collega’s inspireren met nieuwe webapplicaties, 

technische innovaties op het gebied van VR en AR, soundde-

sign of bijvoorbeeld 3D-tekenen. Per periode willen wij één 

groot creatief project binnen ICT aanbieden waarin leerlingen 

hun creatieve vaardigheden kwijt kunnen. Aan het eind van 

ieder periode presenteren ze hun project aan de klas. 
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Praktische speerpunten 2022-2023
	 •			Digitaal	 toetsen:	 wanneer	 het	 onderwijs	 uitsluitend	 digitaal	

wordt aanboden, is het logisch dat leerlingen ook digitaal ge-

toetst worden, ook ter voorbereiding op het Centraal Examen. 

Tijdens dit schooljaar willen wij uitsluitend digitaal toetsen. 

In de aanloop naar dit moment zullen er workshops worden 

gegeven, zodat het volledige team weet hoe een toets wordt 

afgenomen binnen Quayn of exam.net.

Vakinhoudelijke speerpunten 2022-2023
	 •			Per	periode	willen	wij	één	groot	creatief	project	binnen	ICT	

aanbieden waarin leerlingen hun creatieve vaardigheden 

kwijt kunnen. Bijvoorbeeld met VR, sounddesign, 3D-tekenen. 

Als kick-off voor deze projecten willen wij professionals vanuit 

het werkveld uitnodigen. 

Leerdoelen leerlingen
	 •			Verkennen	van	de	onbegrensde	mogelijkheden	van	hun	 

device

	 •			Omgaan	met	de	noodzakelijke	praktische	mogelijkheden	van	

hun device

	 •			Onderzoeken	wat	de	digitale	wereld	voor	hen	kan	betekenen

Hoe draagt de ontwikkelopgave bij aan onze  
signatuur? 
Pedagogisch handelen
Binnen het vak M&N wordt ICT-gebruik en -ontwikkeling een belang-

rijke onderdeel. Leerlingen krijgen autonomie doordat zij zelf kunnen 

kiezen uit verschillende applicaties om zich hierin te ontwikkelen. Aan 

de hand van een competentiekaart kunnen leerlingen gedifferenti-

eerd op eigen tempo te werk gaan. Daardoor krijgen de leerlingen 

inzicht in hun eigen leerproces. Als onderdeel van ICT zullen zij ook 

gezamenlijke opdrachten maken, zodat ook aan de pijler ‘relatie met 

andere leerlingen’ tegemoet wordt gekomen. De docent speelt een 

belangrijke rol bij het aansturen van deze gezamenlijke opdrachten, 

het monitoren van de vooruitgang van de leerlingen via de compe-

tentiekaart en het stimuleren van de keuzes tussen de verschillende 

applicaties die zij ter beschikking hebben. Daarnaast zal de docent in-

zicht geven bij het verantwoord gebruikmaken van internet en media. 

Vermaatschappelijking
Door ICT in te zetten met als doel om leerlingen zelfredzaam te maken 

in digitale communicatie, willen wij ervoor zorgen dat leerlingen ade-

quaat kunnen handelen wanneer zij ICT-middelen gebruiken, binnen 

en buiten de school. Daarnaast willen we leerlingen inspireren met 

technologische innovaties als VR en AR en hen bekendmaken met de 

onbegrensde mogelijkheden die hun device biedt, om in contact te 

treden met de wereld buiten de school. Zo wordt er aandacht besteed 

aan mediawijsheid door docenten.

 

Verder is het de ambitie van Maris Kijkduin om stages, loopbaanori-

entatie, lessen in Executieve Functies en Burgerschap verder aan te 

zetten en zichtbaar te maken voor de leerlingen en ouders. ICT zou 

hierin een belangrijke en praktische rol kunnen spelen, door middel 

van digitale competentiekaarten en andere methoden die de voort-

gang van leerlingen over meerdere jaren kunnen bijhouden. Aan de 

ene kant wordt het zo eenvoudiger om gegevens uit te wisselen tussen 

verschillende leerjaren, tussen docenten en het OOP. Aan de andere 

kant kan de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van de voort-
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gang meer bij de leerling zelf komen te liggen, waardoor we ook meer 

eigenaarschap creëren.  

Expert worden in ontwikkelen
ICT is een van de pijlers in de samenleving die zich blijft ontwikkelen. 

Ons programma sluit daarop aan door een fundering te leggen met 

basis ICT-vaardigheden. De competentiekaart functioneert hier als 

leidraad. Daarnaast is er een deel van het curriculum waarin leerlin-

gen de keuze krijgen uit technieken, zodat de leerlingen zich kunnen 

ontwikkelen vanuit hun eigen interesse. Deze kunnen vakoverstijgend 

worden ingezet. Hiermee stimuleren we de onderzoekende en vooral 

ondernemende houding tegenover de persoonlijke ontwikkeling. 

Ook bij de cross-over van vakken als LOB en Mens en Natuur kan ICT 

een rol spelen, door het inzichtelijk maken van het curriculum voor 

verschillende vakdocenten die samen binnen hetzelfde cluster wer-

ken. Overkoepelende opdrachten kunnen sneller en eenvoudiger 

worden aangeboden als er eenmaal een goede ICT-infrastructuur aan-

wezig is en zowel leerlingen als docenten weten hoe ze hiermee om 

moeten gaan.

  

ICT kan ook een belangrijke rol spelen in het snel en nauwkeurig mo-

nitoren van toets-resultaten, door middel van digitale toetsen waarin 

vooraf kan worden aangegeven welk type vragen erin zitten. De resul-

taten kunnen per type vraag worden geanalyseerd en op basis van de 

resultaten kunnen onderwijsontwikkeling en toets-methoden op rela-

tief korte termijn worden bijgestuurd, geheel volgens de PDCA-cyclus. 

 

Hoe geven we het cyclisch ontwikkelen vorm en 
borgen we het? 
We borgen de kwaliteit van ICT door de doelstellingen eens per perio-

de, in totaal drie keer per schooljaar, te evalueren (zie hoofdstuk 6). Op 

basis van de evaluatie kunnen de doelstellingen aangescherpt of bij-

gesteld worden. Daarnaast biedt dit inzicht in de eventuele noodzaak 

om docenten bij te scholen. 



Professionalisering 
en personeelsbeleid 
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 Ankerpunten voor professionaliseren zijn het ontwikkelen van het pedago-

gisch en didactisch handelen van de docent. Dit staat ook in ons schoolplan en 

in het strategisch plan van VO Haaglanden. Op Kijkduin doen we dit door het op-

stellen van een ontwikkelingsperspectief van de leerling (OPP). Door gezamen-

lijke scholing in het opstellen en ‘lezen’ van een OPP en het koppelen van acties 

en gedragingen van de docenten daaraan, denken wij onze visie op pedagogisch 

en didactisch differentiëren handen en voeten te geven. Het werken met een OPP 

is bij elke leerlinggerichte bespreking met ouders of collega’s onderwerp van 

gesprek.   

 4.1  Professionalisering van het managementteam 

 In een steeds veranderend werkveld is het vanzelfsprekend dat het ma-

nagementteam zich ontwikkelt. Samengevat zien wij de volgende noodzakelijke 

ontwikkelingen voor ons, om te kunnen inspelen op deze veranderingen:

	 •			Het	managementteam	ondersteunt	anderen	met	het	zelf	regelen	en	doen	

(Gespreid Leiderschap) en ontwikkeltaken met elkaar vormgeven. Het 

managementteam schoolt zich hierin en past de taken hierop aan.

	 •			Het	MT-bewaakt	de	koers	en	de	locatiesignatuur	door	zich	te	scholen	in	

relevante werkwijzen.

	 •			Docenten	krijgen	de	ruimte	om	talenten	te	ontwikkelen	en	worden	daar-

bij ondersteund door het management.  

	 •			De	LWOO-structuur	wordt	blijvend	afgestemd	en	geëvalueerd	door	het	

Professionalisering 
en personeelsbeleid
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MT en de COPA (wederzijds leerproces).

	 •			Het	 MT	 leert	 van	 andere	 locaties	 op	 de	 daarvoor	 ingerichte	

platforms. Het vertaalt die inzichten in het begeleiden en on-

derzoeken van Maris-brede uitwisselingen en mogelijkheden. 

Bijvoorbeeld via het ‘zuid’-overleg bespreken de MT’s van Bo-

hemen, Waldeck en Kijkduin de expertise van de verschillen-

de locaties, wat kunnen we van elkaar leren en wat kunnen we 

gezamenlijk ontwikkelen en versterken. Hierbij komt Maris 

Kijkduin expertise brengen van het LWOO-onderwijs. Het MT 

Kijkduin zou graag willen leren van de ontwikkeling van de 

Nieuwe Leerweg op de andere locaties.

 

 4.2    Professionalisering OP en OOP
 
 Iedere werknemer van het Maris College krijgt de kans zich te 

ontwikkelen. Voor Kijkduin kan dit betekenen dat elke collega binnen 

het eigen vakgebied de mogelijkheden verkent. Samen met het MT 

zoeken medewerkers naar relevante ontwikkelopdrachten en vindt 

overleg plaats over passende professionalisering. 

Met startende docenten gaan we samen op zoek naar relevante ont-

wikkelopdrachten. Van seniordocenten verwachten we dat ze voorstel-

len doen voor relevante ontwikkelopdrachten binnen de locatiesigna-

tuur en voor aansluitende passende professionalisering en dat ze het 

Maris-brede netwerk hierbij betrekken.

Naast ontwikkelopdrachten bieden we voor alle medewerkers trainin-

gen aan om te blijven voldoen aan de veranderende regelgeving en 

populatie binnen het LWOO-spectrum. Een voorbeeld hiervan is een 

de cursus ‘signaleren’. Dit doen we om onze visie op pedagogisch han-

delen te bestendigen en te vergroten.

 

Het is onze ambitie om het OOP mee te nemen in deze beweging.  

Veel opvallender nog zijn zij het die de pedagogische visie in de ge-

meenschappelijke ruimtes uitdragen. Daarnaast is er een maatwerk-

component in de professionalisering van het OOP, gericht op de eigen 

competenties en behoeftes.

Corona heeft ons geleerd lenig (agile) te zijn en mee te bewegen met 

externe ontwikkelingen. We zullen een gedeelte van het professiona-

liseringbudget per jaar strategisch uitgeven om die lenigheid, gericht 

op externe ontwikkelingen, te behouden. Speerpunten daarin zijn: 

	 •			meebewegen	met	de	ontwikkelingen	voor	de	 

Nieuwe Leerweg

	 •			meebewegen	met	de	ontwikkelingen	op	ICT-vlak

	 •			duurzame	inzetbaarheid	personeel

 

 4.3    Locatie-overstijgend leren 
 
 Samen in beweging voor kansrijk onderwijs betekent voor Kijk-

duin oriënteren op de toekomst. Een eerste stap om naar de toekomst 

te kunnen kijken, is het borgen van dat wat al goed gaat. De onderwijs-

resultaten en leerlingenenquêtes bevestigen dat het goed gaat, maar 

hoe vertaal je dat naar werkwijzen die je goed kan overbrengen aan 

nieuwe teamleden en aan andere locaties?

Het is onze ambitie om aan de hand van het vergelijkende perspec-
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tief met de locatie Waldeck tot zulke werkwijzen te komen. Het uitwisselen van  

docenten is een eerste stap om de dialoog te starten. Een tweede stap is het op-

stellen van een verbetertraject aan de hand van de ervaringen.

Andere locatie-overstijgende onderwerpen waarop zal worden samengewerkt 

met andere Maris locaties zijn:

	 •		De	Nieuwe	Leerweg	op	Kijkduin,	Bohemen,	Statenkwartier	en	Houtrust.	

	 •		Het	taalbeleid	binnen	het	Maris	College.	

	 •		Richting	geven	aan	burgerschap	op	het	Maris	College.			

	 •		ICT-onderwijs	tijdens	de	21e	eeuw.	

Voor bovenstaande onderwerpen zullen cross-overs worden gemaakt met colle-

ga’s op andere locaties. Dat kan ook sectie-doorbrekend zijn. Collegiale visitatie 

en consultatie zijn hierin voorbeelden van cross-overs op een ander vakgebied 

of op een andere locatie. Het MT en de CLO spannen zich samen in Maris-brede 

ontwikkelingen op gang te brengen en te verbinden. Steeds vaker zal het initia-

tief daarvoor bij de collega’s zelf komen te liggen.



Kwaliteitszorg 



36

 5.1  Onderbouw --> Bovenbouw

 Leerlingen die zich bij ons aanmelden hebben een vmbo-advies met 

LWOO. Een aanmeldingscommissie (bestaande uit de COPA, RT’er, docenten, 

teamleider onderbouw en locatiedirecteur) oordeelt of een leerling bij ons 

plaatsbaar is op basis van het onderwijskundig rapport (OKR). Daaruit moet 

blijken dat de leerling binnen ons zorgaanbod geholpen kan worden. Het gaat 

in principe om didactische achterstanden op het gebied van taal en rekenen,  

opgelopen in het basisonderwijs. Vaak komen deze achterstanden voort uit soci-

aal-emotionele problematiek of gaan ze gepaard met gediagnostiseerde (leer)

stoornissen. Het blijkt ook dat steeds meer leerlingen met een ingewikkelde-

re (meervoudige) problematiek zich bij ons aanmelden. We zullen dan ook onze 

kennis op dit vlak moeten blijven vergroten. 

In het eerste leerjaar stromen alle leerlingen in in een gemengde BBL/KBL-klas. 

Deze klassen hebben een mentor die een heel belangrijke rol speelt. De mentor 

ziet de klas bijna alle dagen in de week en is de spil in de communicatie tussen 

leerling, ouders, docententeam en MT. Hierdoor is de overgang van de basis-

school naar het voortgezet onderwijs niet te abrupt. Door differentiatie op zowel 

didactisch als pedagogisch vlak krijgen leerlingen een passend niveau onder-

wijs aangeboden. 

In het tweede leerjaar ontstaan er KGT-klassen en BBL/KBL-klassen. Aan het eind 

van de onderbouw (tweede leerjaar) wordt door middel van een gedegen deter-

minatie gekeken of een leerling naar de derde klas BBL, KBL of TL gaat. Door de 

Kwaliteitszorg 
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differentiatie in de eerste twee leerjaren en de leerwegondersteuning die wordt 

geboden, komen veel leerlingen in het derde leerjaar op een hoger niveau uit 

dan het advies van de basisschool waarmee zij bij ons zijn binnengekomen. 

Om aan onze eigen standaard te blijven voldoen en tegelijkertijd mee te bewegen 

in de (in de positionering beschreven) veranderende LWOO-bekostiging, zullen 

we in de organisatie van ons onderwijs moeten meebewegen. 

Hierbij een greep uit de mogelijkheden die verkend zullen worden:  

	 •		Vergroting	van	klasgrootte

	 •			OPP	centraal	laten	staan	in	leerlinggerichte	bijeenkomsten	 

en gesprekken

	 •			Iedere	klas	een	eigen	onderwijsassistent

	 •			Coördinatie	van	de	onderwijsassistenten

	 •			Uitbreiding	van	het	zorgteam	met	orthopedagogische	achtergrond

	 •			Mogelijkheid	om	te	groeien	naar	een	extra	bovenbouw	klas	voor	 

betere spreiding examenniveaus  

	 •			Samenwerking	met	BO/SBO	en	SO	in	het	voortraject	voor	de	 

aanmelding (casus overleg)  

Het bovenbouwsucces is het percentage leerlingen dat in één keer het diplo-

ma behaalt zonder vertraging in de gehele bovenbouw. Dit wil zeggen zonder te 

doubleren in het derde leerjaar en zonder voor het eindexamen te zakken in het 

vierde leerjaar. Vanuit de onderwijsinspectie is een norm opgesteld hoe hoog dit 

succes behoort te zijn. Maris Kijkduin heeft de afgelopen drie jaar een gemiddel-

de dat hoger lag dan de norm. Hieronder is dat inzichtelijk gemaakt.  

 

Op Maris Kijkduin willen we dit niveau blijven behalen en waar mogelijk stijgen 

in percentage. Eventuele knelpunten die dit succes tegen kunnen werken zijn:  

Niveau  Norm  Gemiddelde Kijkduin 
  laatste 3 jaren  

BBL 85,02  93.92

KBL   84,56   90,84

TL   83,88   94,05
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	 •			Leerlingen	gaan	niet	over	naar	de	bovenbouw	op	het	juiste	

niveau 

	 •			Leerlingen	starten	zonder	het	juiste	plan	in	de	bovenbouw

Hoe ziet dit eruit binnen onze signatuur 
Pedagogisch handelen 

Alle collega’s van Kijkduin delen de mening dat de basis voor een 

kansrijke ontwikkeling van leerlingen begint bij een warm pedago-

gisch klimaat. Een grote basis van vertrouwen in jezelf en elkaar is een 

randvoorwaarde om te kunnen groeien. 

De mentor is de ambassadeur van zijn/haar leerlingen. De mentor weet 

alle ins en outs van de leerling en kan deze op een professionele 

manier verwerken in een OPP. Dit OPP is de kapstok voor onze leer-

ling-zorg. Een cyclische bespreking van het OPP op docent-niveau 

(leerlingbespreking) en op ouder/kindniveau (ouderavonden) maken 

dat iedere leerling door iedereen wordt gezien. Met het in kaart bren-

gen van de Executieve Functies (EF) maken we ook de voorwaarden 

om te kunnen leren inzichtelijk voor docent, leerling en ouder. 

Elke klas heeft een eigen onderwijsassistent. Deze onderwijsassistent 

is de verbindende factor voor de onderwijsbehoeftes van de leerlin-

gen tussen de verschillende vakken. Hij/zij zorgt samen met de mentor 

voor bewaking van individuele leerprocessen van leerlingen. Om dit 

op een juiste manier vorm te geven en kwaliteit te kunnen waarbor-

gen, zullen de onderwijsassistenten professionele aansturing nodig 

hebben van een coördinator. Deze coördinator is in het bezit van een 

orthopedagogische achtergrond en zal tevens fungeren als uitbreiding 

en ondersteuning van het zorgteam.  

De uitbreiding van het zorgteam schept ook de mogelijkheid om ver-

der in het voortraject een samenwerking aan te gaan met scholen uit 

het BO/SBO en SO. Hierbij valt te denken aan casusoverleg (passen de 

behoeftes van een leerling bij de expertise van Kijkduin), maar ook 

aan het ophalen en uitwisselen van good practices bij bepaalde spe-

cifieke behoeften.   

Het strategisch inzetten van Maatwerk en Begeleiding & Coaching  

draagt bij aan de ontwikkelpunten van de leerling. Na twee jaar in de 

onderbouw zal de leerling op een kansrijk onderwijsniveau komen, 

waar het OPP een ondersteunend instrument blijft om het boven-

bouwsucces te blijven stimuleren.  

 

Vermaatschappelijking 

Om onze leerlingen aan het eind van het vmbo af te leveren als zelf-

standig nadenkende burgers beginnen we in de brugklas met LOB en 

Mens en Natuur (M&N). Het doel van LOB is leerlingen zich bewust 

maken van hun betrokkenheid bij de samenleving van school én daar-

buiten. Op school laten de leerlingen zien dat ze, wat ze leren en weten, 

ook kunnen toepassen in praktijksituaties. Dit geldt voor hun gedrag 

op school (hoe houden we de school schoon en uitdagend) en daar-

buiten (stage).  

	 •			In	klas	1	en	2	hebben	ze	een	bliksemstage	van	twee	keer	een	

dagdeel in het jaar

	 •			In	klas	3	en	4	gaan	ze	op	stage	en	daarbij	zoeken	ze	naar	een	

stageplek richting hun interesse, hun talenten of hun vervolg-

opleiding

 

M&N laten we aansluiten bij de directe omgeving van de school 

en de leefomgeving van de leerling. Leerlingen leveren een bijdrage 
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aan de samenleving en de omgeving om hen heen. De leerlingen zijn zich bewust 

van de keuzes die ze maken in de maatschappij, kunnen daarop reflecteren en 

constructief handelen. Mens en Natuur legt zo een basis voor het vak Burger-

schap. Bij Burgerschap is een diepere en bredere verkenning van jezelf en de 

omgeving aan de orde. 

 

Expert worden in ontwikkeling 
Voor betere determinatie zijn we de vorige periode aan de slag geweest met 

RTTI. Dit bleek niet het verwachte resultaat op te leveren. Voor de aankomende 

periode zien wij voor betere determinatie een uitdagende taak bij de Cluster Lei-

ders Onderwijs (CLO). Door regelmatige gesprekken tussen sectiegenoten, CLO 

en het MT stemmen we een betere determinatie vmbo-LWOO af. Ook worden 

we op die manier op de hoogte gehouden van de determinatie op het reguliere 

vmbo.  

De manier van determineren moet worden vastgelegd in het vakwerkplan en daar 

waar mogelijk in toets-matrijzen, zodat kwaliteit en afspraken geborgd worden. Dit 

alles moet zorgen voor een gestroomlijnde doorstroom naar de bovenbouw, waar-

bij het uiteindelijke bovenbouwsucces een meetpunt is voor het proces van deter-

minatie. 

Tijdens dit proces van determinatie (in zowel de onder- als de bovenbouw) is er 

de mogelijkheid om door middel van ons ‘Maatwerk’ direct te sturen op het ver-

beteren van zowel zwaktes als talenten. Om jezelf zo goed mogelijk te ontwikke-

len, moet er een balans zijn tussen deze twee. Om je diploma te kunnen behalen, 

zullen structurele tekortkomingen moeten worden weggewerkt. Om te kunnen 

groeien als mens is het ook zaak om je talenten tot bloei te laten komen, door hier 

aandacht aan te besteden. Het is onze ambitie Maatwerk verder uit te rollen en 

keuzemogelijkheden voor de leerlingen toe te voegen. We denken dat hierdoor 

meer eigenaarschap ontstaat en er ruimte komt voor talentontwikkeling. 
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 5.2  Examenresultaten 

 In de jaren 2018 tot en met 2020 is ons slagingspercentage in 

een stijgende lijn gekomen, met als resultaat in 2020 dat 100% van de 

eindexamenkandidaten is geslaagd. Zoals in eerdere stukken vermeld 

bieden wij kansrijk onderwijs voor onze leerlingen. Wat een extra ver-

melding waard is, is dat er 15 van de 16 TL-eindexamenkandidaten van 

2020 binnenkwam met een KBL- of BBL-advies en dat alle leerlingen 

geslaagd zijn. Een resultaat om als Maris Kijkduin trots op te zijn. 

Toch is het percentage geslaagden niet het enige gegeven dat in de 

gaten gehouden moet worden. De resultaten die behaald worden bij 

de eindexamens geven een beeld hoe ons onderwijs staat ten op-

zichte van het landelijk gemiddelde. Hierin zien we dat we met onze 

BBL-leerlingen boven de norm, maar bij de leerlingen op KBL- en 

TL-niveau onder de norm scoren. Gedurende de uitvoering van dit lo-

catieplan willen wij op alle drie niveaus op of boven de norm gaan 

scoren betreffende de eindexamenresultaten.

De examenresultaten worden ook geanalyseerd op basis van Wolf en 

de rapportages uit Vensters. Zowel de clusterleider van het vak als 

de teamleider van de locatie Kijkduin zullen minimaal drie keer per 

jaar op de behaalde resultaten sturen. Aan het begin van het school-

jaar wordt de strategie bepaald naar aanleiding van de behaalde re-

sultaten. Halverwege het schooljaar zal een standaardgesprek plaats-

vinden om eventueel de strategie bij te stellen en na het eindexamen 

zal er een evaluatiegesprek zijn van de werkwijze van het gehele jaar. 

Mochten tussentijds extra momenten nodig zijn, dan wordt hierop in-

gespeeld. 

 5.3  Stakeholders, ouderparticipatie 
 
 en de uitvoering van het schoolplan

Stakeholders
Net als in het bedrijfsleven zien wij de school als een organisatie met 

stakeholders. De school zijn wij samen met leerlingen, ouders en de 

buurt. Om met die stakeholders te communiceren en de contacten te 

onderhouden en verbeteren, hebben wij een structuur opgezet.

Ouderparticipatie
Googleforms
Een makkelijk te nemen stap om ouders en leerlingen bij ons beleid 

en ontwikkeltaken te betrekken, is het inzetten van Googleforms. We 

gebruiken de inzichten uit de formulieren om een start te maken met 

een cultuur van continue verbetering en werken aan kwaliteit. We zien 

het uitzetten van Googleforms ook als een belangrijk stuk gereed-

schap om ouders bij school te betrekken en te peilen.

Themamiddagen
De ontwikkeltaken uit het locatieplan zijn getoetst bij een groep ouders 

en leerlingen. Tijdens een middagbijeenkomst hebben we de ontwik-

keltaken gepitcht en de ouders naar hun bevindingen gevraagd. Wij 

zijn voornemens dit regelmatig te doen, ten minste twee keer per jaar, 

aan de hand van thema’s die naar voren komen uit de Googleforms of 

om de vorderingen met het locatieplan met de ouders te delen. Het 

aanscherpen van ons handelen en de ouders hierin meenemen, staat 

hierbij centraal. Ook kunnen themamiddagen worden ingericht rond 

actualiteiten of behoeften van ouders die naar boven komen. Hiermee 
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verbeteren en verdiepen wij de onze contacten met ouders en dra-

gen we bij aan het versterken van de relatie tussen leerling, ouders en 

school: de gouden driehoek.

Communicatie met ouders 
In de periode van het locatieplan zal de informatiestroom op school 

veranderen. In plaats van vooral te zenden zal onze communicatie 

wederkerig worden. Ouders worden actief betrokken bij school en 

schoolactiviteiten. ICT speelt hierbij een grote rol. Startgesprekken en 

OPP’s zullen een eerste stap zijn, intekenlijsten voor ouderavonden en 

andere events een tweede.



Beleids-
voornemens en 
activiteitenplanning 



BELEIDSVOORNEMEN  TOELICHTING WIE  PLANNING

Taalbeleid   

Bijscholing team 

Rekenbeleid

Maatwerk 

•  Half uur per dag onverdeelde aandacht 
aan taal: lezen, letters, taalgevoel,  
Engels etc   

•  Ontwikkelen leesplezier/inhoud  
taalonderwijs   

•  Borgen en coördineren taalbeleid 

•  Het rekenonderwijs zal een vaste en 
herkenbare plek hebben in ons onderwijs 
programma

•  Rekenen verworven in vakken NE/WI/
EC/D&P/Maatwerk

•  Inlopen van hiaten 
 

•  Uitdagen om er nog meer uit te halen
 

•  Inlopen van achterstand door COVID-19

• OP & OOP 
  
   
• Taalteam  

• Taalcoördinator   
  

•  Docenten   
Onderwijs assistenten 

•  Docenten   
Onderwijsassistenten  
Cluster Leider  
Onderwijs (wiskunde) 

•  Docententeam in samenwerking 
met ouders/leerling en mentor 

•  Docententeam in samenwerking 
met ouders/leerling en mentor 

•  Docententeam in samenwerking 
met CPO/ouders/leerlingen/
mentor

•  21-22:  
Aanstellen Taalteam en taalcoördinator.  
Invulling geven aan het leeshalfuur + TEX-uur  
+ Maatwerkuur gericht op BL+WS.

•  22-23:  
Taalcoördinator: taalbeleid uitrollen onder docententeam -> 
iedere docent wordt taaldocent.  
Mentoren weten taaldoelen te formuleren in het OPP.

 •  23-24: Project:  
Aanleren van academisch taalgebruik (CAT) bij leerlingen 
voor het creëren van gelijke kansen voor scholieren (CEOS). 
Inzetten van taaltools bij 21e-eeuwse vaardigheden in  
samenwerking met de EF-coördinatoren en de toolmasters.

•  24-25:  
Het taalbeleid is verankerd in de manier van lesgeven,  
het OPP en de schoolcultuur.

•  21-22  
Rekenbeleid zal ingepast worden in het rooster en Maatwerk 
zal gedurende dit schooljaar gemonitord worden en bijge-
steld worden aan de hand van gegeven momenten. 

•  22-23:  
Implementeren in andere vakken wordt verder verkend en 
uitgevoerd. In samenspraak met CLO.

  

•  21-22:  
Maatwerk als vak in het rooster, docent gestuurd  

•  22-25:  
Zowel docent als leerling kan aangeven waar de behoefte 
ligt
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LOB/Burgerschap 
breed gedragen in de 
school 

Voorbereiden op de 
komst van de Nieuwe 
Leerweg

Executieve Functies   

•  Opleiden voor een diploma en tools mee-
geven om zelfstandig staande te kunnen 
blijven in een veranderende maatschappij  

•  Er bestaat straks geen TL of GL meer. In 
2024 volg je de Nieuwe Leerweg. Hier is 
een praktische component toegevoegd 
aan de Theoretische Leerweg  

•  Herkenbaar voor de leerlingen, ouders 
en docenten  

•  EF introweek / centrale EF-momenten 
door het jaar heen 

•  Thema-avond ouders  
  

• §

•  D&P docenten   
TL docententeam   
LOB docenten

•  Projectgroep EF   
Docententeam  
Leerlingen/ouders 

•  EF stuurgroep/experts  

•  EF stuurgroep/experts  

•  21-22:  
Aanbod gastlessen uitbreiden dat in de school gehaald wordt 

•  22-23:  
Volledig digitaliseren LOB-programma en uitbreiden fysieke 
contactmomenten buiten de school  met het beroepsveld. 

•  23-25:  
LOB verder integreren in alle vakken 

•  21-22: 
Opleiden extra docenten D&P. Kijken in de keuken bij  
pilot-scholen 

•  22-23:  
Ontwikkelen eerste versie Nieuwe Leerweg-programma 

•  23-24:  
Lessen implementeren in bestaande TL-programma

•  24-25:  
Volledig meedraaien Nieuwe leerweg

•  20-21:  
Experts opleiden EF  

•  21-22:  
Start EF in de brugklas  

•  22-23:  
Uitbouwen EF programma brugklas en 2e klas  

•  23-24:  
Klas 1, 2 en 3.
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Mens & Natuur   

ICT-integratie voor alle 
vakken   

•  Nask klas 2 b/k vervangen door M&N  
• Hoe ziet de wereld eruit in 2025   
• Proeftuin voor het Maris College   

•  ICT-vaardigheden toe kunnen passen 
door docent en leerlingen   

•  ICT-infrastructuur verbeteren en  
gladstrijken 

•  Verdiepen digitale methodes en  
deze implementeren  

  

•  Projectgroep M&N   
Docententeam onderbouw  

•  OP en OOP Kijkduin  
Leerlingen/ouders Kijkduin  

•  OP en OPP hele Maris College  

•  Toolmasters   
•  ICT 
•  Vakdocenten 

  

•  20-21:  
Pilot klas 2   

•  21-22:  
Pilot klas 1 en 2  

•  22-23:  
Samenvoegen vakken M&N  

•  23-25:  
Proeftuin realiseren voor gehele Maris College 

•  20-21:  
Ontwikkelen toolmasters 

•  21-22:   
Inzetten ICT startmoment schooljaar 

•  22-25:  
Implementeren en verbeteren ingezette acties 




