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

catie Statenkwartier. Net als bij het formeren van het schoolplan, heb-

ben we voor het schrijven van dit locatieplan gesprekken gevoerd met 

het personeelsteam van Maris College Statenkwartier en is eind 2019 

een medewerkers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast 

heeft binnen het team een toekomstverkenning plaatsgevonden, aan 

de hand van een sessie ‘Droom je droomschool’. Ook zijn bijeenkom-

sten georganiseerd 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 inbreng een plek heeft gekregen in het nieuwe 

locatieplan, is vervolgens ook weer teruggekoppeld binnen alle ge-

raadpleegde geledingen. Dit locatieplan treedt in werking vanaf het 

schooljaar 2021-2022. 

 

Maris College Statenkwartier is onderdeel van een lerende organisatie 

en beschouwt het locatieplan daarbij als het belangrijkste fundament. 

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

experimenten durven aan te gaan en daarbij fouten mogen maken om 

ervan te leren. Zo houden we ons onderwijs in beweging. Aan het be-

gin van ieder schooljaar bekijken we waar we op locatieniveau staan 

en in professionele dialoog met het team kijken we terug en vooruit:

wat is er al gerealiseerd van wat we ons in het locatieplan hadden voor-

genomen en wat nog niet? Wat is goed gelukt en wat niet? En vooral 

waarom (nog) niet? Wat hebben we daarvan 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 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 Statenkwartier. In de afspra-

ken die aan het begin van elk schooljaar met het managementteam 

worden gemaakt, is het bovendien mogelijk om, naast het borgen van 

de kwaliteit, extra 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.

  

P.J.J. Hofstra
Locatiedirecteur Maris College Statenkwartier a.i.

  

Oktober 2021



Maris College 
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Maris College 
Statenkwartier

 2.1  Positionering van de locatie 

 Maris College Statenkwartier is een van de zes vestigingen van het Maris 

College. Maris Statenkwartier is een moderne vmbo-school, die leerlingen op-

timaal de kans biedt om zich zowel op Basis-, Kader- als op GL-niveau te onder-

scheiden. In schooljaar 2021-2022 telt Maris Statenkwartier zo’n 300 leerlingen 

en zo’n 35 medewerkers. De school biedt de volgende beroepsgerichte profielen 

in de bovenbouw aan: Management & Hospitality, Bouwen, Wonen & Interieur en 

Media, Design & ICT. Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt Maris Sta-

tenkwartier, als voorbereiding op de bovenbouw, de beroepsgerichte profielen 

ook in de onderbouw aan.

De beroepsgerichte profielen vormen als geheel een uniek aanbod in Den Haag. 

Media, Design & ICT voorziet in een specifieke behoefte om creativiteit en tech-

nologie te verbinden. Daarnaast blijft er ook een markt voor een BWI-opleiding. 

Een vakman of –vrouw worden in deze sector biedt veel perspectief op de ar-

beidsmarkt. Het profiel M&H heeft een mooie dienstverlenende component in 

het programma en hiermee kunnen leerlingen doorstomen naar tal van vervolg-

opleidingen.

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

om blijvend goede contacten te onderhouden met de toeleverende basisscholen. 

Daarnaast zijn er goede contacten met de winkeliersvereniging van de Frederik 

Hendriklaan, waarmee jaarlijks activiteiten worden georganiseerd.
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Op Maris Statenkwartier willen wij leerlingen optimaal voorbereiden op elke ge-

wenste doorstroommogelijkheid. Dat kan doorstroom in de richting van het mbo 

betekenen, maar leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar de 

mavo op locatie Maris Houtrust zullen daartoe ook worden gestimuleerd. 

 2.2  Schoolleiding 

 De organisatie bestaat uit een locatiedirecteur, een teamleider onderbouw 

en een teamleider bovenbouw. Samen vormen zij het managementteam dat zorgt 

voor de dagelijkse aansturing van de docenten en het onderwijsondersteunend 

personeel van de locatie. Wekelijks is er een MT-overleg waarbij de Coördinator 

Passend Onderwijs (CPO) aansluit. De teamleiders nemen tevens deel aan het 

MT-breed overleg, een overleg met de managementteams van alle locaties van het 

Maris College, om in verbinding te blijven en kansrijk onderwijs te waarborgen.



Onderwijsbeleid
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 Het Maris College Statenkwartier biedt leerlingen een pedagogisch war-

me en veilige plek. Wij willen leerlingen uitdagen het beste uit zichzelf te halen. 

Iedere leerling heeft een andere aanpak nodig om zijn of haar kwaliteiten te kun-

nen ontplooien, zelfvertrouwen te ontwikkelen en talenten te ontdekken. Hier-

door kan de leerling met voldoende bagage aan een vervolgopleiding beginnen 

en de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn voor een succesvolle toekomst.

Op Maris Statenkwartier leren leerlingen door te doen, samen te werken en door 

(herhaaldelijk) gestructureerde instructie te krijgen van een expert. De leerling 

wordt versterkt in het leren door zelf verantwoordelijkheid te krijgen voor zijn 

leerproces en gericht bezig te zijn met ontwikkeling. Leerlingen worden gesti-

muleerd om te leren doordat docenten zich richten op de belevingswereld van 

de leerlingen en de lesstof hierop laten aansluiten. De docenten gebruiken het 

direct instructiemodel om nieuwe stof aan te bieden en samenwerkvormen om 

lesstof te herhalen. De docent geeft complimenten, begeleidt leerlingen in zelf-

werkzaamheid en bij het inzicht krijgen in de ontwikkeling. De docent is een 

voorbeeld in doen en laten voor de leerlingen en geeft leerlingen inzicht in denk-

stappen die ondernomen moeten worden om theorie te laten beklijven.

 

Op Maris Statenkwartier krijgen leerlingen de kans zich te onderscheiden op 

Basis-, Kader- en GL-niveau. Tijdens de eerste twee leerjaren behouden de leer-

lingen, 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.

Onderwijsbeleid



11

Na het behalen van een diploma op Maris Statenkwartier, kunnen leer-

lingen doorstromen naar het mbo. Om leerlingen zo kansrijk mogelijk 

te laten zijn in het vervolgonderwijs, zullen we in de komende jaren 

het programma voor Loopbaanoriëntatie en Begeleiding intensiveren.

Brede brugklas
Het uitspreken van hoge verwachtingen wordt gezien als een van de 

belangrijkste factoren van effectief onderwijs. Want juist die hoge ver-

wachtingen leiden tot een grotere inzet, meer inspanning bij leerlin-

gen én docenten en een grotere motivatie. Docenten die zich bewust 

zijn van het verwachtingseffect, zijn minder geneigd om in hun ver-

wachtingen verschil te maken tussen leerlingen. Maar aan bewustwor-

ding heb je niet genoeg. Je moet als docent ook durven reflecteren op 

je houding en verwachtingen in de praktijk. Leerlingen al vroeg inde-

len op niveau staat haaks op hoge verwachtingen hebben van leerlin-

gen. Er zal worden onderzocht of het werken met een brede brugklas 

haalbaar is en of dit leerlingen nog meer kan stimuleren het beste uit 

zichzelf te halen.

 

Leerling-besprekingen 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 vinden er structurele leer-

ling-besprekingen plaats op dinsdagochtend tijdens het eerste lesuur. 

De mentor bereidt de leerlingbespreking voor en is tevens voorzitter 

van deze vergadering. Daarnaast is er wekelijks een intern zorgover-

leg tussen de Coördinator Passend Onderwijs (CPO) en de teamleider. 

De CPO voert elke periode een zorg/mentorgesprek. Dit overleg vindt 

plaats tussen de mentor en de CPO, waarna een terugkoppeling volgt 

met de teamleider. 

Het samenwerkingsverband en schoolformaat hebben hun deskundig-

heid met ons als school gebundeld. Deze samenwerking wordt Jeugd 

en School genoemd (JES). Dit overleg vindt een keer in de vier we-

ken plaats. Naast het samenwerkingsverband en de schoolmaatschap-

pelijk-werker, sluiten hier ook de schoolarts/verpleegkundige en de 

leerplichtambtenaar bij aan. Op verzoek kan ook de schoolwijkagent 

of de contactpersoon vanuit het CJG hierbij aansluiten.

Doel van de leerling-besprekingen is mogelijke knelpunten en pro-

blemen preventief aan te pakken. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer 

een leerling zich gezien en prettig voelt, deze ook beter zal presteren 

in de klas.

 

Begeleiding & Coaching 
Huiswerk maken en leren is voor kinderen een uitdaging. Soms zorgt 

huiswerk ook voor spanningen. 

Om hieraan een positieve bijdrage te leveren, bieden wij Begeleiding 

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

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 begelei-

der overhoort en tekent gemaakt werk af. Ook kan een leerling worden 

aangemeld voor coaching, waarbij wordt gekeken welke leerstrategie 

het beste past. Deze begeleiding vindt na schooltijd plaats. 

Het is van groot belang dat leerlingen een bepaalde mate van zelfstan-

digheid aanleren. Het doel van B&Co is deze leerlingen hier naartoe te 

begeleiden. Mocht blijken dat een leerling behoefte heeft aan structu-

rele hulp bij huiswerk, dan wordt deze leerling overgedragen aan de 

Huiskamer.
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De Huiskamer
Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij de lesstof van Nederlands, 

Engels, wiskunde of bij hun huiswerk, kunnen die krijgen via het project De 

Huiskamer. De mentor bespreekt met ouders/ verzorgers en leerling wat de ver-

wachtingen van leerling, thuis en school zijn. Leerlingen bepalen met behulp van 

mentor en ouders de doelstellingen die zij willen behalen tijdens het huiskamer-

traject. Er staan vakdocenten voor de groepen van de huiskamer en de specifie-

ke doelstellingen van de leerling worden in het oog gehouden. 

Doel van de huiskamer is dat leerlingen zelf nadenken over hun doelstellingen. 

Hierdoor versterken zij hun zelfregulatie. Ook krijgen leerlingen die hulp nodig 

hebben bij bepaalde vakken extra verlengde instructie, met als doel de minimaal 

benodigde kennis voor een bepaald vak tot zich te nemen.

 

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 in een OPP (ont-

wikkelperspectief) verwerkt. De keuze voor dit instrument zal jaarlijks worden 

geëvalueerd en indien gewenst aangepast.

Doel van dit instrument is om op formatieve wijze de voortgang van leerlingen in 

kaart te brengen, om zodoende vak-inhoud te kunnen bijstellen. Leerlingen die 

blijken uit te vallen, worden aangemeld voor TEX en/of REX.

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). Een docent Nederlands en een 

docent wiskunde geven deze lessen vorm en inhoud. Tijdens de lessen wordt ge-

tracht achterstanden weg te werken en wordt er toegewerkt naar het vereiste re-
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ferentieniveau dat de leerlingen bij hun eindexamen moeten behalen. 

Elke periode zal de focus worden gelegd op een bepaald onderdeel, 

zodat er specifiek aandacht wordt besteed aan de onderdelen waar de 

leerling het meest bij gebaat is.

(Digitale) EF-agenda en leren leren
Bij het mentoruur in de onderbouw staat het ‘leren leren en leren kie-

zen’ op het programma. Leerlingen maken gebruik van een Executie-

ve Functies (EF) planagenda, zowel digitaal als fysiek. Doel van het 

gebruik van deze (digitale) agenda is dat leerlingen eigenaar worden 

van hun eigen leerproces en reflectievermogen, planvaardigheid en 

organisatievermogen ontwikkelen.

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 Begeleiding de komende jaren verweven met 

ons onderwijs. Door hier zowel in de lessen als in contact met mentor 

en ouders aandacht voor te hebben, kunnen we bij leerlingen eige-

naarschap over hun eigen ontwikkeling stimuleren.

 

Gedurende hun schoolloopbaan zullen wij leerlingen ervaringen laten 

opdoen in allerlei verschillende vormen. Denk hierbij aan projectwe-

ken, 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 om te re-

flecteren op deze ervaringen, is een speerpunt van onze loopbaanori-

entatie-lessen. Leerlingen leren hun talenten en kwaliteiten kennen en 

ontdekken en ook welke beroepsrichting bij hen past, om zo een juiste 

keuze te maken voor een beroepsprofiel in de bovenbouw. 

Deze lessen vormen een brede oriëntatie op mbo-vervolgopleidingen, 

arbeidsgebieden en werkvelden. De inhoud van de lessen zal jaarlijks 

worden geëvalueerd door zowel docenten als leerlingen. Op deze wij-

ze wordt geprobeerd telkens weer een verbetering aan te brengen in 

het programma. 

  

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

	 •			Aandacht	voor	Life	Skills,	studievaardigheden	 

en ICT-vaardigheden

	 •		Vergroten	van	de	ouderbetrokkenheid

	 •		Relatie	tussen	de	profielvakken	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 leer-

lingen die uitvallen op een van de andere locaties van het Maris 

College. Het RESET-traject is voor leerlingen met extra ondersteu-

ningsbehoeften en gedragsproblemen en wordt zoveel mogelijk 

intern, centraal en vanuit verbinding met de leerling gevolgd. Het 

gewenste toekomstbeeld is leerlingen te allen tijde de mogelijk-

heid te bieden tot het volgen van onderwijs (primair) en tot ge-

dragsverandering (secundair). 

De leerling wordt gereset en deels geïsoleerd, zodat hij na de afge-

bakende periode met succes terugkeert naar de eigen locatie, een 

andere locatie binnen de school of uitstroomt naar een passende 

school. De leerling volgt onderwijs en volgt een programma dat 

gericht is op (zelf)reflectie en verbetering van de attitude.
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Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Het kabinet heeft in maart 2021 een meerjarig Nationaal Program-

ma Onderwijs aangekondigd, waarbij 8,5 miljard euro beschikbaar 

komt. Dit is bedoeld om de huidige generatie, ondanks de corona-

crisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst 

te bieden. Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op her-

stel én ontwikkeling van het onderwijs, op het inhalen én compen-

seren van vertraging en op het ondersteunen van iedereen in het 

onderwijs die het moeilijk heeft.

Medio mei 2021 is via een scan in kaart gebracht welke problemen 

en behoeftes er zijn bij de leerlingen. Hiervoor zijn de diatoetsen 

Taal en Rekenen, een niveautoets voor Engels en twee vragenlijsten 

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

portvergaderingen gelegd. Op basis van de analyse kan worden 

gekozen uit een lijst van wetenschappelijk onderbouwde, effectie-

ve interventies. Het gaat hierbij om interventies op cognitief én so-

ciaal-emotioneel en fysiek vlak. Hierin is ook aandacht gericht op 

het stimuleren van de executieve vaardigheden, zoals plannen en 

samenwerken.

Gedurende de komende twee schooljaren zullen wij interventie 

plegen om ervoor te zorgen dat eventuele vertragingen kunnen 

worden ingelopen, om vervolgens verdere invulling te geven aan 

een inhaalprogramma. Hierbij zal in ogenschouw worden genomen 

dat de interventies die we plegen ook duurzaam zullen zijn voor 

ons onderwijs.

 3.1  Lifeskills
 

 Om leerlingen in de toekomst goed voorbereid op het vervolg-

onderwijs te kunnen laten starten, is het van belang dat het aanbieden 

van ‘Life Skills’ als een rode draad loopt door de schoolloopbaan van 

iedere leerling. Wij zijn ons ervan bewust dat de school niet enkel een 

kennisinstituut is, maar dat het ook van groot belang is dat leerlingen 

sociaal vaardig worden. Door aandacht te besteden aan de aspecten 

zoals zelfvertrouwen, emotie, burgerschapsvorming en presentatie-

vaardigheden, willen wij een bijdragen leveren aan het ontwikkelen 

van een kritische, zelfbewuste en zelfverzekerde levenshouding bij 

onze leerlingen.  

Bewegend leren
Leerlingen in de leerlingenraad hebben aangegeven letterlijk meer te 

willen bewegen. Deze bewuste afwisseling maakt lessen aantrekkelij-

ker en geeft energie. Ook zouden leerlingen beter gemotiveerd zijn, 

als er afwisseling is in de vorm van bewegend leren.

Er wordt onderzocht of het inrichten van een schoolplein waarin wordt 

uitgedaagd tot bewegen en waarin de 21e-eeuwse vaardigheden wor-

den gekoppeld, aansluit bij deze wens. Daarnaast creëren we beweeg-

momenten tijdens theorielessen.

Startweek
In het schooljaar 2021-2022 is een begin gemaakt met de Startweek. 

Tijdens deze eerste schoolweek leren de leerlingen elkaar en het do-

cententeam goed kennen en wordt aandacht besteed aan persoons-

vorming. Er zijn vele momenten met de mentor en er wordt tijdens ac-

tiviteiten gewerkt aan een positief groepsklimaat. 
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Doel van de startweek is dat leerlingen zichzelf en elkaar beter leren kennen en 

respecteren. Doordat er wordt ingezet op een positief klimaat, komt dit ten goede 

aan de leerprestaties van de leerlingen. Na iedere startweek zal het team evalue-

ren en bijstellen voor het daaropvolgende schooljaar.

Mentoraat en Mentorgesprekken
De mentor is een essentieel onderdeel van onze school. De mentor is het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen en ouders wanneer het even wat minder goed 

gaat. Het is van groot belang dat mentoren goed weten wat er in de klas speelt 

en dat ze voldoende tijd hebben om gesprekken te voeren met leerlingen. Vanaf 

schooljaar 2021-2022 krijgen alle mentoren extra tijd voor deze gesprekken.

 

Mentoren gebruiken hulpmiddelen zoals een biografie en een persoonlijk ont-

wikkelingsplan (POP) om de gesprekken met de leerlingen structuur te geven. 

Beide instrumenten helpen de leerlingen om goed in beeld te brengen waar zij 

goed en wellicht minder goed in zijn. Doel is dat leerlingen zelfinzicht krijgen in 

hun prestaties op school.

Executieve Functies & Verzuimcoördinator
Executieve Functies zijn vaardigheden die van belang zijn om tot leren te komen. 

Denk aan zelfreflectie, planning maken en zelfregulatie. Het is van groot belang 

dat leerlingen naast een (digitale) EF-agenda specifieke begeleiding krijgen op 

deze executieve functies. Maris Statenkwartier stelt een EF-coach aan die met 

leerlingen in gesprek gaat, om hen te helpen hun executieve functies verder te 

versterken. Daarnaast is het van groot belang om op school te zijn. Om het ver-

zuim op onze locatie terug te dringen, wordt een verzuimcoördinator aangesteld. 

Deze verzuimcoördinator gaat preventief in gesprek met leerlingen die dreigen 

uit te vallen of die een verzuim-verleden hebben.

Ik wil mijn talent 

vinden en gebruiken” 

Justin
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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 

leiding van een professionele dansdocent.

Leerlingen worden uitgedaagd 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 College een 

gratis sportactiviteit aangeboden, waaraan alle leerlingen van het Maris College 

mogen deelnemen. Deze activiteiten worden georganiseerd vanuit de gymsec-

tie en worden begeleid door professionele trainers vanuit de sportwereld. Vanaf 

schooljaar 2021-2022 nemen we deel aan Olympic Moves, een initiatief van de 

KVLO en NOC*NSF. Trainingen worden na schooltijd gegeven door docenten, 

met als doel

leerling-teams te laten deelnemen aan de regionale schoolsportcompetitie.

Talentmiddagen
De komende jaren zullen de naschoolse activiteiten worden uitgebreid. Het is be-

langrijk dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen, juist in die aspecten die niet 

volledig terugkomen in het reguliere lesaanbod. Door activiteiten aan te bieden 

maken we een koppeling tussen educatie en het naschoolse aanbod. Het leren op 

school wordt verbonden met leren buiten de school, waarmee verrijking wordt 

gecreëerd. Om dit aanbod mogelijk te maken, zal gebruik worden gemaakt van 

eerder opgedane kennis en ervaring binnen het docententeam. Bij naschoolse 

activiteiten kan onder andere gedacht worden aan toneel, muziek, koken, creatie-

ve workshops en het samenstellen van een schoolkrant.
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 3.2  Activerend onderwijs
 

 Activerende didactiek is een verzamelbegrip voor alles wat een 

leraar inzet binnen de les om de (denk) activiteit van de 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 

van actieve werkvormen werken leerlingen op zodanige manier met 

de stof dat ze gaan nadenken, argumenteren en discussiëren. Het alles-

omvattende doel is het vergroten van het (leer) plezier, met als gevolg 

een groter leerrendement. Door het gebruik van activerende werkvor-

men en gesitueerd leren, staan de leerlingen centraal en worden zij 

gestimuleerd 21e-eeuwse vaardigheden te ontwikkelen. 

 

Op Maris Statenkwartier willen we de komende jaren meer ruimte ma-

ken om activerend onderwijs aan te bieden. Activerend en gesitueerd 

leren gaan we toepassen op de volgende manieren: 

	 •			Activiteitenweek (Life Skills); 

	 •			Levensechte opdrachten binnen de vakken; 

	 •			Vakoverstijgende projecten binnen de locatie; 

	 •			Meer opdrachten/lessen buiten de school waarbij vakken  

elkaar kunnen ontmoeten (zoals biologie en aardrijkskunde)

Projectweken 
De komende jaren wil Maris Statenkwartier meer gaan inzetten op het 

ontwikkelen van projectweken. Deze kortdurende projectweken, die 

voor zowel onder- als bovenbouw worden georganiseerd, ligt de na-

druk op een thema. Binnen dit thema zullen binnen alle leerjaren zowel 

activiteiten als vakoverstijgende opdrachten worden aangeboden, zo-

wel binnen als buiten de school. Schooljaar 2021-2022 is hiermee een 

begin gemaakt, met de ‘startweek’ voor alle leerjaren. Doel is om twee 

tot drie projectweken per jaar te kunnen aanbieden. 

Externe contacten
Maris Statenkwartier heeft inmiddels een goede relatie en een goed 

netwerk opgebouwd met buurtbewoners, de winkeliersvereniging 

van de Frederick Hendriklaan, opleidingsbedrijven die aansluiten bij 

onze beroepsprofielen en de schoolwijkagent. Ook onderhoudt Maris 

Statenkwartier goede contacten met de Haagse basisscholen, scholen 

voor Voortgezet Onderwijs en vervolgopleidingen binnen het mbo.

 

In samenwerking met de externe contacten, krijgen de leerlingen op-

drachten die aansluiten bij hun eigen beroepsprofielen. Zo maken de 

leerlingen van het profiel Media, Design & ICT flyers of aankondigings-

posters voor de winkeliers en krijgen de leerlingen van Management 

& Hospitality  opdrachten als gastheer of gastvrouw bij evenementen 

in de buurt. Ook de leerlingen van Wonen & Interieur werken nauw 

samen met opleidingsbedrijven.

Toetsbeleid 
Toetsen spelen een cruciale rol in het leren van leerlingen. Leerlingen 

worden door middel van toetsen verantwoordelijk gemaakt over het 

eigen leerproces. Ook kunnen leerlingen met de juiste inzet van toet-

sen beter grip krijgen op het verder ontwikkelen van vaardigheden, 

waarbij het toetsen van kennis noodzakelijk is. Hierbij is het belangrijk 

dat toetsen op de juiste manier worden voorbereid en nabesproken. 

Vanuit het Maris wordt een dynamische toets ontwikkeld om het niveau 

van leerlingen te onderzoeken, zodat onderwijs op maat kan worden 

aangeboden.
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De rol van formatief toetsen/evalueren 
Formatief toetsen kan leerlingen helpen inzicht te krijgen in hun ei-

gen leerproces en krijgt een plek binnen ons toetsbeleid. Leerlingen 

kunnen, met behulp van feedback van de docent, hun eigen werk be-

oordelen. Het nabespreken van toetsen is hierbij van groot 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 (Life Skills). 

 

Burgerschap
Met behulp van de mentorgesprekken, POP-gesprekken, LOB-lessen 

en thema/projectweken willen we de leerlingen stimuleren om na te 

denken over persoonlijke (leer) doelstellingen. Op deze manier krij-

gen ze meer inzicht in hun rol binnen de maatschappij en hun persoon-

lijke impact op hun omgeving.

 

Leerlingen worden op het gebied van leren op de volgende manieren 

geholpen door de leraren en tijdens mentorlessen: 

 

Ze leren zich oriënteren op leertaken (bijv. bij een schrijfopdracht le-

ren 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 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. 

De komende jaren zal Maris Statenkwartier zich richten op het zelf-

standig handelen van leerlingen binnen verschillende situaties en het 

meer nemen van verantwoordelijkheid. We zetten de volgende midde-

len in om dit doel te bereiken:

 

	 •			Executieve Functies; 

	 •			Magister.Me

	 •			Leren leren (onderbouw); 

	 •			EF (agenda); 

	 •			Plannen, periode taken/opdrachten;  

	 •			Praktische opdrachten bij de verschillende vakken. 

	 •			Faalangstreductietraining

	 •			Hulpmentoren

	 •			Coaching-gesprekken met mentoren en teamleiders

Magister.Me
Door middel van een ‘proeftuin’ wordt in schooljaar 2021-2022 een be-

gin gemaakt met Magister.Me, als hulpmiddel om zelfregulerend le-

ren te bevorderen bij onze leerlingen. Het helpt docenten leerlijnen 

te arrangeren en daarin eenvoudig te differentiëren. Daarnaast biedt 

Magister.Me de leerling, docent, mentor én ouders vakoverstijgend 

overzicht en inzicht in waar de leerling staat, zodat coaching steeds 

effectiever kan worden ingezet. De docent zal meer kunnen coachen 

op het leerproces van de individuele leerling, waarbij meer eigenaar-

schap bij de leerling zal worden gestimuleerd. 
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Praktijklokaal Nask & Biologie
Op het moment heeft de locatie geen praktijklokaal voor Nask en Biologie. In de 

komende vier jaar wordt onderzocht waar op de locatie een praktijklokaal kan 

worden gerealiseerd, om zodoende op een meer praktische en activerende ma-

nier kennis te maken met het vak en een gedegen voorbereiding van het examen 

te kunnen bieden.

Nieuwe Leerweg 

In	2024	houdt	de	vmbo	Gemengde	en	Theoretische	Leerweg	op	te	bestaan	en	

wordt de Nieuwe Leerweg ingevoerd. De Nieuwe Leerweg bereidt leerlingen 

voor op doorstroom naar mbo en havo. In de Nieuwe Leerweg volgen alle leerlin-

gen een praktijkgericht programma, dat staat voor een ontdekkingsreis door de 

wereld van mens, techniek en ondernemen. Een ontdekkingsreis die garant staat 

voor levensecht leren in een praktische omgeving. Leerlingen gaan onderzoe-

kend en ontwerpend aan het werk met levensechte opdrachten (vanuit het be-

drijfsleven). Eind leerjaar 3 kiezen ze pas in welke vakken ze examen gaan doen. 

In	leerjaar	4	gaan	ze	zich	specialiseren	aan	de	hand	van	keuzevakken.	De	komen-

de vier jaar gaan we dit programma ontwikkelen en uitwerken in samenwerking 

met Maris Houtrust. Het beroepsprofiel MVI zal als basis hiervoor dienen. 

 3.3  ICT & technologie
 

 Met de inzet van nieuwe technologieën kunnen we het onderwijs interes-

santer maken, kan de docent gemakkelijker differentiëren en laten we tegelij-

kertijd zien dat technische toepassingen de wereld veranderen en ons allemaal 

raken. In het kader van kansrijk onderwijs is het van belang dat onze leerlingen 

een carrière in de techniek als een serieus toekomstperspectief verkennen, om-

dat daar nu en in de toekomst veel werk te vinden is.

Ik wil mij nog meer 

bezighouden met vernieuwde 

techniek” 

Taylan
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De inzet van ICT & technologie heeft het afgelopen jaar een vlucht ge-

nomen 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 kennis en vaardigheden beschikt. Dat geldt zowel voor onze 

leerlingen als voor onze medewerkers. Een versterkte inzet van ICT 

geeft de mogelijkheid om het onderwijs meer plaats- en tijdsonaf-

hankelijk te organiseren. Bepaalde onderdelen van het onderwijspro-

gramma kunnen vooraf online of hybride worden aangeboden. Daar-

om is het noodzakelijk dat iedere leerling op Maris Statenkwartier in 

het bezit is van een eigen device. 

Techniek aan Zee
Met ons project Techniek aan Zee laten we de leerlingen al kennis-

maken met de nieuwste technologieën zoals robots, drones en virtual 

reality (VR), door middel van ‘expedities’ op de ‘hotspot’ van het Maris 

College in de haven. Op deze wijze worden vakdocenten van alle vak-

ken geïnspireerd meer technologische mogelijkheden toe te passen 

in de lessen. Hierbij valt te denken aan virtual reality (VR), apps, tools 

en het gebruik van devices.

Digistart
Om een goede start te hebben aan het begin van het schooljaar, be-

ginnen de leerlingen het schooljaar aan de hand van het boekje ‘Di-

gistart’, om met hun eigen devices uit de voeten te kunnen. Door hierin 

een centraal begin te maken tijdens de startweek, wordt de kans op 

ICT-gerelateerde problemen in de lessen verkleind. 

Toolmasters en toolontwikkelaars
Op Maris Statenkwartier is een aantal docenten opgeleid tot ‘tool-

master’ en/of ‘toolontwikkelaar’. Deze docenten ontwikkelen nieuwe 

materialen voor collega’s en ondersteunen collega’s bij vraagstukken 

rondom ICT. Daarnaast heeft het Maris College Statenkwartier een 

ICT- spreekuur waar leerlingen en personeel vragen kunnen stellen 

over hun devices aan een lid van onze ICT-dienstverlening.



Professionalisering 
en personeelsbeleid 
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 Een baan in het onderwijs vraagt om een leven lang leren. Wij zijn trots 

op de enorme betrokkenheid van onze medewerkers bij de leerlingen. Als loca-

tie vinden wij het daarom belangrijk dat medewerkers voldoende professionele 

ruimte ervaren en met plezier hun werk vervullen. Dit gaat verder dan alleen op 

de eigen locatie Maris Statenkwartier. Locatie-overstijgend leren zorgt voor een 

verdere professionele ontwikkeling, zowel voor de medewerker als de organisa-

tie als geheel. Aankomende jaren willen wij het van en met elkaar leren verder 

uitbouwen, waarbij eigenaarschap van groot belang is en past in de vernieuwde 

missie en visie van het schoolplan. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden lager 

in de organisatie komen te liggen, waarbij medewerkers in de gelegenheid wor-

den gesteld eigenaar te zijn van hun professionele taak.

 4.1	 Professionalisering van het managementteam 

 Het managementteam van Maris Statenkwartier bestaat, zoals eerder ver-

meld, uit een locatiedirecteur, teamleider onderbouw en een teamleider boven-

bouw. Ieder lid van het managementteam volgt een studie, waarmee iedereen 

medio september 2022 minimaal afgestudeerd is als Schoolleider Vakbekwaam. 

Deze opleiding verbindt zich aan de brede doelstellingen van de organisatie. 

Daarnaast zou, bij een eventuele roulatie binnen de organisatie van het Maris 

College, de professionalisering op hetzelfde niveau doorgang kunnen vinden, 

aangezien alle teamleiders binnen het Maris College in deze termijn in het be-

zit zijn van een schoolleidersdiploma. Het management geeft hiermee een mooi 

voorbeeld voor de collega’s, door te laten zien dat er op iedere geleding een 

ontwikkeling wordt doorgemaakt binnen de lerende organisatie. 

Professionalisering 
en personeelsbeleid
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Er vindt cyclisch overleg plaats tussen teamleiders van verschillende 

locaties: de overlegtafel. Hierin worden, binnen een aantal leidende 

principes, onderwijskundige en organisatorische beslissingen geno-

men door de teamleiders. Aankomende jaren zal het management nog 

meer investeren in het geven van overzicht, vertrouwen en transpa-

rantie. Dit zal worden bewerkstelligd door vroegtijdige communicatie 

richting OP en OOP.  

 
 4.2	   Professionalisering OP en OOP
 
 Wanneer er wordt gestreefd naar een professionele cultuur, 

waarbij we van en met elkaar leren en verantwoordelijkheden lager 

leggen, is communicatie essentieel. Door een goede inhoudelijke dia-

loog en een open cultuur, waarbij we elkaar op een positieve manier 

aanspreken, samen doelen stellen, samen lessen voorbereiden, el-

kaars lessen bezoeken en leerlingen om feedback vragen, vergroten 

we de kwaliteit van het onderwijs en bestrijden we de kansenonge-

lijkheid. Op het Maris Statenkwartier wordt dit teamleren een belang-

rijk onderdeel van de teamvergaderingen. Tegelijkertijd draagt het bij 

aan de professionalisering van de medewerker én de positionering 

van Maris Statenkwartier.

 

Aankomende jaren is het van groot belang dat we inspelen op de krap-

pe arbeidsmarkt. Hierbij moeten we onderling in gesprek over het 

halen en faciliteren van een tweede bevoegdheid. Daarnaast zal het 

aantal werknemers dat werkplekbegeleider is worden uitgebreid, om 

stagiairs de juiste plek te kunnen bieden binnen de organisatie. Ook 

zal een verdere kwalitatieve impuls worden gegeven aan de rol van de 

schoolopleiders. Op deze manier dragen we bij aan het strategische 

personeelsplan van het Maris College.  

De invulling van de teamvergaderingen zal in de toekomst een andere 

invulling krijgen. Het van elkaar leren zal meer centraal worden ge-

steld, waarbij we van elkaars talenten gebruik zullen maken. Het afge-

lopen schooljaar is hiervan een mooi voorbeeld geweest, waarbij ver-

schillende docenten als toolmaster een training hebben verzorgd voor 

docenten. Door intern workshops te organiseren, kennis onderling te 

delen en docenten hun eigen vergadering te laten voorzitten, zal dit 

dienen voor de professionalisering binnen de locatie. 

In de nabije toekomst zal het nog belangrijker zijn dat docenten digi-

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

is een aantal toolmasters die expert zijn. Door hun kennis gedegen in 

te zetten, vergroten we de kennis van alle docenten. In de teamverga-

dering en/of het locatieoverleg zal hiervoor ruimte worden geboden.

Er zal worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en professio-

nalisering van het OOP. Te denken valt aan trainingen zoals: deskun-

digheidsbevordering Magister, TOPS-training, Begeleiding & Coa-

ching. Professionalisering moet voortbouwen op vaardigheden die 

medewerkers al bezitten. 

Binnen Maris Statenkwartier zijn er voorbeelden van medewerkers die 

er uitstekend in slagen de vaardigheden van collega’s te vergroten en 

hen daarmee te motiveren. Belangrijk is dat deze kwaliteiten worden 

gezien 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, is het nodig dat er wordt onderzocht hoe het 



24

personeelsverloop er de komende jaren uit gaat zien. Om ervoor te 

zorgen dat het Maris College in zijn geheel stabiel blijft, is het van es-

sentieel belang dat medewerkers duurzaam worden ingezet. Het halen 

van een tweede bevoegdheid hoort hier ook bij. De wens van collega’s 

om mee te lopen op een andere locatie, zal in onderling overleg wor-

den gefaciliteerd. Op deze manier leren we ook ‘over de verschillende 

locaties’ van en met elkaar. De ervaring en kennis die wordt opgedaan, 

zal worden gebruikt in de verdere professionalisering van Maris Sta-

tenkwartier.

De komende jaren zal erop worden ingezet om de professionele en 

onderzoekende houding van alle medewerkers verder vorm te geven, 

door de verantwoordelijkheden daar te leggen. Hiervoor zullen de 

persoonlijke ontwikkelgesprekken, samen met de normjaartaakge-

sprekken, bij uitstek een bijdrage leveren om iedere werknemer zo-

veel mogelijk in zijn/haar kracht te zetten en ieders talent te benutten 

ten behoeve van de organisatie.

 

Techniek aan Zee 
In maart 2021 is de ‘hotspot’ officieel geopend. Een prachtige locatie 

aan de haven, waar alle 2e-klasleerlingen meerdere keren per jaar 

workshops volgen. De leerlingen maken kennis met allerlei aspecten 

van techniek. Techniek aan Zee is een locatie-overstijgend plan: het is 

met én door alle vestigingen tot stand gekomen. 



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 naar wat wel en niet goed gaat, kunnen de werkpun-

ten verbeterd worden. Maris College Statenkwartier 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 deed hier in 

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

verbetercultuur: een cultuur waarin het lerarenteam en de schoolleiding intensief 

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

In landen en regio’s met nog veel beter onderwijs dan het Nederlandse zie je dit 

ook. 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 zegt de uit-, af- en opstroom over onze kwaliteit van onderwijs? Alle ontwik-

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

Kwaliteitszorg 



27

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 de tijd op Maris Statenkwartier en in het 

vervolgonderwijs. In deze rapportage worden de prestaties, zoals succeskansen 

binnen onze school en de doorstroom naar en succeskansen in het vervolgon-

derwijs, weergegeven. De rapportage bestaat uit meerdere overzichten, die zijn 

onderverdeeld	over	de	brin-nummers	19ZP04	en	20MJ13.

Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg (19ZP04)
Wanneer naar deze rapportage van de kaderberoepsgerichte leerweg wordt ge-

keken, is zichtbaar dat 81% van de leerlingen onvertraagd een diploma behaald. 

Dit percentage ligt 3% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast behalen 

de leerlingen gemiddeld een 6,6 voor hun eindexamens, dit cijfer is gelijk aan 

het landelijk gemiddelde. 

Wanneer wordt gekeken naar de doorstroom van onze Bb/Kb-leerlingen naar 

het	mbo,	is	te	zien	dat	41%	van	de	Bb/Kb-leerlingen	kiest	voor	een	studie	in	de	

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

ferentiewaarde. In vergelijking met het landelijk gemiddelde ligt dit percentage 

ongeveer even hoog.

De doorstroom naar de sector Gezondheidszorg is 29% en dat ligt even hoog 

als het landelijk gemiddelde. Vanuit Maris Statenkwartier kiest 29% van de Bb/

Kb-leerlingen voor een studie in de sector Techniek en dit is ongeveer gelijk aan 

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

8% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

11% overig

81% onvertraagd vmbo bb-/
kb-diploma binnen uw school

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

Voorspelde referentiewaarde

13% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

10% overig

78% onvertraagd vmbo bb-/
kb-diploma binnen school

0% opstroom naar 
vmbo gl/tl/havo/vwo
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de voorspelde referentiewaarde. Het eigen schoolpercentage ligt ongeveer ge-

lijk aan het landelijk gemiddelde.

Verder valt te lezen dat 26% 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-diploma bepaald wordt, hebben deze cijfers 

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

riode is het landelijk percentage studiewisselaars de laatste jaren licht gestegen 

en van de oud-leerlingen licht gedaald.

Om het percentage wisselaars nog verder te laten afnemen, zal hiervoor in het 

LOB-programma extra aandacht moeten komen. Er zal worden ingezet op een 

betere voorlichting, zodat leerlingen een beter beeld hebben van de gekozen 

vervolgopleiding.

Gemengde/Theoretische Leerweg (19ZP04)
Wanneer naar deze rapportage van de Gemengde/Theoretische Leerweg wordt 

gekeken, is zichtbaar dat 88% van de leerlingen onvertraagd een diploma be-

haald. Dit percentage ligt 20% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast 

behalen de leerlingen gemiddeld een 5,8 voor hun eindexamens, dit cijfer ligt 

lager dan het landelijk gemiddelde. Er zal dan ook moeten worden geïnvesteerd 

om het gemiddelde eindexamencijfer van deze opleiding te verbeteren.

Basis- en Kaderberoepsgerichte Leerweg (20MJ13)
Wanneer naar deze rapportage van de Kaderberoepsgerichte Leerweg wordt 

gekeken, is zichtbaar dat 100% van de leerlingen onvertraagd een diploma be-
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Figuur 5.3 Schoolloopbaan van uw vmbo gl-/tl-leerlingen vanaf leerjaar 3,  
voor de samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
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Figuur 5.4 Schoolloopbaan van uw vmbo gl-/tl-leerlingen vanaf leerjaar 3, 
voor de samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
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haald. Dit percentage ligt 38% hoger dan het landelijk gemiddelde. Daarnaast 

behalen de leerlingen gemiddeld een 6,8 voor hun eindexamens, dit cijfer ligt 

hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gemengde/Theoretische Leerweg (20MJ13)
Wanneer naar deze rapportage van de Gemengde/Theoretische Leerweg wordt 

gekeken, is zichtbaar dat 86% van de leerlingen onvertraagd een diploma be-

haald.	Dit	percentage	ligt	24%	hoger	dan	het	 landelijk	gemiddelde.	Daarnaast	

behalen de leerlingen gemiddeld een 6,1 voor hun eindexamens, dit cijfer ligt 

lager dan het landelijk gemiddelde. Er zal dan ook moeten worden geïnvesteerd 

om het gemiddelde eindexamencijfer van deze opleiding te verbeteren.

 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 bijbeho-

rende actie die hierop volgt voor ouders en leerlingen, zodat ook zij op de hoogte 

blijven van het vervolg. Ook worden de opbrengsten besproken in de vergade-

ringen met de leerlingenraad.

De speerpunten vanuit de tevredenheidsenquête (december 2019) komen vooral 

als verbeterpunt naar voren: ruimte voor huiswerk/zelfstudie, aansluiten lessen 

bij de actualiteit, docentgedrag en buitenschoolse activiteiten. 

De aspecten die als zeer positief worden ervaren door ouders en leerlingen, wor-
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Figuur 5.5 Schoolloopbaan van uw vmbo gl-/tl-leerlingen vanaf leerjaar 3, voor 
de samengevoegde instroomcohorten 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018
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den de komende jaren als vanzelfsprekend gecontinueerd. Hierbij wordt 

onder andere gesproken over de pedagogische warmte op de locatie.

 5.3  Vensters voor verantwoording

 Jaarlijks analyseren de examinatoren de resultaten van hun ei-

gen vak en voeren hierover de professionele dialoog in de eigen sectie. 

Vanuit deze dialoog zal er een verbeterplan worden opgesteld. De ana-

lyse en bijbehorend plan wordt begin van ieder schooljaar samen met 

het management uitgewisseld en bekeken.

Voor de examenkandidaten geldt dat er in het vierde leerjaar zowel 

een nul- als één-meting gehouden wordt voor alle vakken. De resul-

taten 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 (2020-2021)
Aan de hand van het laatste rapport (schooljaar 2020-2021) kan wor-

den opgemaakt dat vmbo-B/K een slagingspercentage heeft van 100% 

en dat vmbo-GL/TL eveneens een slagingspercentage van 100% heeft. 

Met deze slagingspercentages scoort Maris Statenkwartier goed.

Echter als we kijken naar de examenresultaten van de individuele vak-

ken, dan verdienen deze nog aandacht. De komende jaren zal worden 

ingezet op het verbeteren van de examenresultaten en zal het verschil 

tussen het SE- en CE-cijfer voor alle vakken meer naar elkaar toe wor-

den gebracht.  

De locatiedirecteur zorgt jaarlijks voor een voortgangsverslag richting 

de Inspectie, waarbij duidelijk een plan van aanpak is weergegeven 

binnen het geschetste kader richting het aanbieden van optimaal on-

derwijs, waarin de resultaten vanuit Vensters worden meegenomen.

 5.4	 Borging kwaliteit en maatwerk

 Kwaliteitszorg is vooral gericht op de lessen en de professionali-

sering van het onderwijsgevende personeel. Hiervoor is een aantal in-

strumenten ontwikkeld om dit zoveel mogelijk te ondervangen en toch 

ook ruimte te behouden voor de werknemer om een eigen invulling te 

geven en zich verder te ontwikkelen.

Als onderdeel van de kwaliteitszorg is het aspect zelfevaluatie een 

belangrijk onderdeel. Met de ‘op ontwikkeling gerichte gesprekken’ 

(OOG-gesprekken) met medewerkers wordt hier op school invulling 

aan gegeven. De gesprekken zijn gericht op het optimaliseren van de 

kwaliteit van het functioneren van de individuele medewerker. Verder 

wordt gekeken naar de ontwikkeling van de medewerker in relatie tot 

de onderwijskundige doelstellingen van de school/afdeling en naar de 

persoonlijke wensen met bettrekking tot de verdere ontwikkeling in de 

organisatie. 

Bij deze OOG-gesprekken spelen zowel zelfevaluatie als feedback van 

leerlingen een rol. Tijdens het OOG-gesprek worden de leerlingenvra-

genlijsten, de persoonlijke vragenlijst en de Kijkwijzers van de afgeno-

men lesbezoeken besproken.

Binnen het Maris College bestaan verschillende coaching-trajecten, 

onder andere voor nieuwe docenten binnen het team. Dat betekent 
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dat elke docent een traject volgt. Afhankelijk van de vraag en de erva-

ring wordt een op maatgerichte begeleiding gestart. Elke locatie heeft 

schoolopleiders en werkplekbegeleiders aangesteld die de coaching 

voor hun rekening nemen. Voor Maris Statenkwartier zal dit inhouden 

dat de begeleiding op maat vanuit de schoolopleiders en het continue-

ren van het aantal werkplekbegeleiders de aandacht behoeft. 

Iedere docent beschikt over een persoonlijk basisrecht van 5% van de 

aanstellingsomvang. Naar eigen keuze kan de docent deze klokuren 

gebruiken voor activiteiten die bijdragen aan de professionele ontwik-

keling enerzijds en de ontwikkelingsdoelen van de school anderzijds. 

In het jaartaakgesprek worden hierover afspraken gemaakt.

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

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 wordt 

zowel intern als extern gezocht voor de invulling van het cursuspro-

gramma. Naast het Maris Congres is er ook een Inductie-traject voor 

studenten en startende docenten. Het programma bestaat uit intervisie 

en workshops waarmee de startende docent zal worden ondersteund.

 

De kwaliteit van de lessen zal de komende tijd extra aandacht krijgen, 

waarbij alle (digitale) rollen van de docent aan bod komen. Dit wordt 

gedurende de komende jaren met lesbezoeken en uitgebreide evalu-

aties gemeten door het managementteam en de schoolopleiders die 

Maris Statenkwartier 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 er, zoals eerder genoemd, 

een analyse en een plan van aanpak wordt gemaakt, waarbij ook nul- 

en één-metingen in de jaarplanning zullen zijn opgenomen. 

 

Het locatieplan zal jaarlijks met alle medewerkers van Maris Staten-

kwartier worden besproken. 

Zoals in de inleiding aangegeven zullen de volgende vragen worden 

gesteld: wat is er al gerealiseerd van het voorgenomen locatieplan en 

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

niet? Wat is ervan geleerd? Waar is bijstelling nodig? Daarnaast zal 

worden geprobeerd door diverse studies, trainingen en cursussen 

meer deskundigheid te creëren en hiermee eigenaarschap lager in de 

organisatie te leggen. Op deze manier wil Maris Statenkwartier 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 genoemd zijn verder door te kunnen voeren, 

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

ving ervan en wanneer de talenten een vaste plek op de agenda krijgen. Daar-

naast moet worden gekeken naar de uitrusting van de proeftuinen en in welke 

fases dit gerealiseerd kan worden met hetgeen er voor ogen is. Maris Statenkwar-

tier heeft een aantal specifieke ambities, waaraan de algemene ambities uit het 

schoolplan ten grondslag liggen. Alle ambities zijn een voortvloeisel uit de doel-

stellingen van locatie Statenkwartier, waarbij zal worden ingezet op verbetering 

van de gemiddelde eindexamenresultaten en het terugdringen van verzuim.

 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. Er zal een programma worden ontwikkeld waarin 

deze vaardigheden aan bod komen en leerlingen worden ondersteund door een 

EF-coach. Het LOB-programma zal verder uitgebouwd en versterkt moeten wor-

den, waardoor leerlingen beter in staat zijn zelf sturing te geven aan hun eigen 

loopbaan door het ontwikkelen van een 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, waarbij ouders kunnen vertellen over hun eigen werkzaamheden in 

het dagelijks leven.

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

 De komende vier jaar zal binnen de lessen meer ruimte worden 

gecreëerd om activerend onderwijs aan te bieden. Activerend en ge-

situeerd leren zal worden vormgegeven door middel van levensechte 

opdrachten binnen de vakken, vakoverstijgende projecten te ontwik-

kelen en meer opdrachten te ontwikkelen om het buitenschoolleren te 

verstevigen. Leerlingen zullen gestimuleerd worden op het aanleren 

van 21e-eeuwse vaardigheden, om zo beter toegerust te zijn op de toe-

komstige samenleving.

Om kansenongelijkheid tegen te gaan is het van groot belang dat do-

centen goed toegerust worden om de juiste interventies te plegen. 

Bewezen interventie is het creëren van een verbetercultuur, waarin 

schoolleiders, leraren en onderwijsassistenten van elkaar en met el-

kaar leren om stap voor stap het onderwijs beter te maken. Tijdens de 

team-ontwikkelmiddagen zal hieraan door het team van Maris Staten-

kwartier worden gewerkt. 

 6.3  Ambitie 3 > Versterken van 
  
 ICT & technologie
 

 Naast de invoering van de lessen DigiStart komend jaar in leer-

jaar 1, zal dit programma verder worden ontwikkeld. Alle vakken zullen 

op eenzelfde wijze moeten omgaan met het beoordelen van ingelever-

de (digitale) werkstukken en het opzoeken van informatie en zullen 

leerlingen aanleren deze informatie kritisch te beoordelen. De omslag 

naar ‘bring your own device’ zal het makkelijker maken om in alle vak-

ken te werken aan digitale opdrachten en activerende werkvormen. 

Hierdoor kan meer gedifferentieerd worden gewerkt en wordt de leer-

lingen maatwerk geboden. De toolmasters en toolontwikkelaars op de 

locatie zullen docenten ondersteunen in dit proces.

 6.4	 Ambitie	4	>	
  
 Ontwikkeling nieuwe leerweg

		 In	2024	zal	de	Nieuwe	Leerweg	worden	ingevoerd.	De	Nieuwe	

Leerweg bereidt leerlingen voor op doorstroom naar mbo en havo. In 

de Nieuwe Leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht pro-

gramma, dat staat voor een ontdekkingsreis door de wereld van mens, 

techniek en ondernemen.

Er zal een werkgroep worden gevormd om de onderwijsinhoud van 

deze Nieuwe Leerweg te ontwikkelen. Maris Statenkwartier kiest er-

voor om het praktijkgerichte programma Media, Vormgeving en ICT 

(MVI) binnen de Nieuw Leerweg in te voeren. Bij de ontwikkeling van 

de Nieuwe Leerweg zal worden samengewerkt met locatie Houtrust.

 

 6.5  Ambitie 5 > Brede brugklas
 

 Gezien de te behalen winst uit een vmbo brede brugklas voor 

opstroom en kansrijk onderwijs, start op locatie Statenkwartier in leer-

jaar 2022-2023 een proeftuin. Leerlingen die zich aanmelden op loca-

tie Statenkwartier krijgen allemaal les op KGT-niveau en worden niet 
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op BK- of KGT-niveau ingedeeld. Leerlingen die tijdens de les het niveau moeilijk 

bereiken, kunnen verlengde instructie krijgen om hen te laten aansluiten bij het 

streefniveau. Na leerjaar 1, waarin alle leerlingen dezelfde kansen hebben ge-

kregen, worden leerlingen in BK- of KGT-niveau ingedeeld ter voorbereiding op 

de definitieve niveaubepaling.

 6.6  Ambitie 6 > Teamleren
 

 Locatie Statenkwartier gaat de komende vier jaar werken naar steeds meer 

werkbijeenkomsten en teamleren. Teambijeenkomsten zullen van mededelings-

rondes worden omgezet naar samen lessen voorbereiden, lessen van elkaar ana-

lyseren, best practices delen en kennisdeling.

 6.7  Samenvatting van beleidsvoornemens 
 

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

ring van Maris Statenkwartier hebben we de volgende beleidsvoornemens:

	 •			Er	zal	een	programma	voor	burgerschapsvorming	en	LOB	worden	ont-

wikkeld. Daarnaast zal een EF-coach worden aangesteld;

	 •			Er	zal	een	plan	worden	opgesteld	om	meer	activerend	onderwijs	te	bie-

den. Hierin krijgen de 21e-eeuwse vaardigheden een plek binnen het 

curriculum;

	 •			Er	zal	verder	gewerkt	worden	aan	de	inhoud	van	de	lessen	en	aan	digi-

tale opdrachten binnen alle lessen;

	 •			Er	zal	een	werkgroep	worden	gevormd	voor	de	ontwikkeling	en	imple-

mentatie van de Nieuwe Leerweg. In dit proces zal ook worden samen-

gewerkt met Maris Houtrust;
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	 •			Er	worden	brugklassen	geformeerd	zonder	onderscheid	te	maken	

tussen niveaus. Hiermee spreken wij hoge verwachtingen uit naar alle 

leerlingen.

	 •			De	teambijeenkomsten	worden	omgezet	naar	bijeenkomsten	waarbij	

het teamleren centraal staat. 



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 we hebben gekozen 

voor een evenwichtige doorvoering van de plannen. Hiermee hebben we de tijd 

genomen om kleine stappen te maken, zodat er tijdig ruimte ontstaat om te eva-

lueren 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 
•  Statenkwartier Kgt - Houtrust TL

•  Vooruitblik locatieplan
•  Terugblik locatieplan

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

Moet er worden bijgestuurd?

•  Versteviging LOB programma

•  B&Co

•  De Huiskamer

•  Mentoraat en mentorgesprekken

•  Leerling-besprekingen

•  Leerlingvolgsysteem

Coördineren doorstroom

LOB 

Zorg en ondersteuning

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

•  Programma LOB lessen verder ontwikkelen; mentoren meer activeren 
en betrekken. 

•  Programma B&Co verder uitbreiden.

•  Opzetten van de huiswerkbegeleiding

•  Mentoren houden op regelmatige basis POP gespreken met hun leerlingen

•  Dinsdag 1e uur

•  Inzet van OPP’s

• Decaan 
• Teamleiders bovenbouw 

• Team Statenkwartier
• Team Statenkwartier

• Start ieder schooljaar
• Einde ieder schooljaar

• Decaan

•  Teamleiders en coördinator 
B&Co

•  Teamleiders en coördinator 
de Huiskamer

•  Mentoren

•  Teamleiders, mentoren en 
CPO

•  Teamleiders en CPO

• Einde ieder schooljaar 
• Einde ieder schooljaar 

• Start ieder schooljaar 

• Start september 2021 

• Start september 2021

• Start september 2021

• Start september 2021

• Start september 2021



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

•  Ontwikkelen startweek
•  Life Skills integreren in LOB
•  Talentmiddagen
•  Executieve functies / Coach EF

•  Terugdringen verzuim

•  Toetsbeleid/formatief toetsen

•  Magister.Me

•  Projectweken
•  Coördinatie en onderzoek Nieuwe 

leerweg
•  Brede brugklas

ICT & Technologie
 
• Digistart
• Digitalisering lesmateriaal
• Werkstukken digitaal

LifeSkills 

Activerend onderwijs

INNOVATIES  

•  Ontwikkelen programma startweek
•  Levensvaardigheden verweven met LOB-lessen OB+BB
•  Ontwikkeling programma talentmiddagen
•  Leerlingen meer zicht laten krijgen op hun eigen mogelijkheden

•  Preventieve gesprekken met leerlingen om verzuim tegen te gaan

•  Leerling meer verantwoordelijk maken voor eigen werk

•  Invoering als proeftuin in leerjaar 3. Daarna verder uitbouwen  
naar alle leerjaren

•  Ontwikkeling van vakoverstijgende projecten
•  Voorbereiding op invoering nieuwe leerweg

•  Voorbereiden/ onderzoeken opzetten van een brede brugklas

•  Invoering Digistart
•  Alle vakken werken aan digitaal lesmateriaal
•  Op eenzelfde manier beoordelen van werkstukken

•  Teamleiders en werkgroep
•  Decaan
•  Teamleiders en werkgroep
•  CPO / Werkgroep executieve 

functies
•  Verzuimcoördinator CPO 

•  Teamleiders / Werkgroep  
formatief evalueren

•  Teamleider bovenbouw en 
projectgroep

•  Coördinatoren projectweken
•  Teamleiders BB  

Docenten MVI
•  Teamleider OB en kartrekkers

•  Mentoren
•  Vakdocenten en toolmasters
•  Alle docenten

•  Start ieder schooljaar
• Start schooljaar
• Start september 2021
•  Start schooljaar 21-22  

in brugklas
• Start september 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021
• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Begin ieder schooljaar
• Start september 2021
• Start Schooljaar 2021



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Professionalisering en kwaliteitszorg

• Professionalisering managementteam

• Professionalisering OP en OOP

• Lessen evalueren met leerlingen
• Teamleren

• Verbeteren van de eindexamenresultaten

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

•  Deskundigheidsbevordering Magister / Begeleiding B&Co / 
Intervisie en POP gesprekken

•  Leerlingen betrekken in dit proces
•  Doorontwikkeling teamvergadering naar teamleren met  

werkbijeenkomsten
•  Percentielscores analyseren en verschil SE-CE. /  

Opstellen van een verbeterplan

• Locatiedirecteur

• Managementteam

• Teamleiders
• Teamleiders

• Managementteam

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021
• Start schooljaar 2021

• Start schooljaar 2021



WAT

Bijlage 2  Continuering bestaande activiteiten   

TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Teambuilding/kennismaking  

•  Brugklaskamp  
•  Teambuildingsdagen  
•   Buitenlandse reis

Zorg 
 
• Week tegen het pesten  

LOB  
 
• Bliksemstage  
• Bekijk je toekomst beurs   
• Proefstuderen MBO  

Ondersteuning  

• Examentrainingen   
•  Projectweek

Sportactiviteiten 

• Sportactiviteiten 
• Wintersportdag 
• Zomersportdag 
• CPC-loop 

• Klas 1  
• Klas 3  
• Hele school

• Alle leerjaren   

• Klas 2  
• Klas 3, 4  
• Klas 4  

• Klas 4 
• Klas 1 en 2

• Alle leerjaren 
• Alle leerjaren 
• Alle leerjaren 

• Coördinator brugklaskamp 
• Coördinator TB-dagen 
• MT

• CPO en mentoren 

• Decaan   
• Decaan   
• Decaan  

• CPO / Teamleiders bovenbouw
•  Coördinator projectweek en teamleider 

onderbouw

• Sectie LO 
• Sectie LO 
• Sectie LO 

• Start schooljaar  
• Start schooljaar 
• Start schooljaar 

• Najaar   

• n.n.t.b. 
• n.n.t.b. 
• n.n.t.b. 

• April 
• November

• Winter
• Zomer
• Voorjaar



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Naschoolse activiteiten  

• Maris Moves  
• Maris Sport  

Overige activiteiten   

• Sint- en kerstviering  
• Gala klas 4  
• Schoolfeesten 

• Dans, alle leerjaren  
• Sport, alle leerjaren  
   

• Alle leerjaren
• Klas 4  
• Alle leerjaren 

• Coördinator Dans  
• Coördinator Naschoolse sport  
    

• Teamleiders/mentoren  
• Teamleiders bovenbouw Conciërge   
• Teamleiders  Conciërge

• Hele jaar 
• Hele jaar 
      

• Nov/dec 
• December 
• Verschillende momenten 




