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

locatie Waldeck. Net als bij het formeren van het schoolplan, hebben 

we voor het schrijven van dit locatieplan gesprekken gevoerd met het 

personeelsteam van Maris Waldeck en is eind 2019 een medewer-

kers-tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft binnen 

het team een toekomstverkenning plaatsgevonden, aan de hand van 

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

seerd met de leerlingenraad en met ouders, om ook via deze geledin-

gen inbreng te krijgen voor de toekomstige richting van de specifieke 

locatie. Diverse uitspraken van leerlingen Yash en Sofie (onderbouw) 

en Rachel (bovenbouw) zijn in dit document opgenomen, ter onder-

steuning en als reactie op het locatieplan.  

Rachel: ‘De school wordt moderner, alles verandert in de wereld. Ik kijk 
ernaar uit hoe dat eruit zit.  Je ziet nu op school bijvoorbeeld 3d printers 
en daar wil ik graag snel mee aan de slag’   

Wat is verder voor jou belangrijk?  

Rachel: ‘Taal- en rekenen Extra vind ik echt belangrijk. In deze tijd zie je 
dat leerlingen veel moeite hebben met taal en rekenen. Doordat Maris 
Waldeck dit aanbiedt, helpt het ons om het beste uit onszelf te halen’.    

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

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

gens ook weer teruggekoppeld binnen alle geraadpleegde geledin-

gen. Dit locatieplan treedt in werking vanaf het schooljaar 2021-2022.  

 

Maris College Waldeck 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 ex-

perimenten durven aan te gaan en daarbij fouten mogen maken om 

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

van ieder schooljaar bekijken we waar 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 voorgeno-

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

(nog) niet? Wat hebben we daarvan geleerd? Waar is bijstelling nodig? 

Daarnaast 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 on-

derwijs blijven verbeteren, waarbij het algemene beleid goed aansluit 

bij de behoeften in de dagelijkse praktijk op Maris College Waldeck.   

In de afspraken die aan het begin van ieder schooljaar met het ma-

nagementteam 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.  

  

N. de Jong 
Locatiedirecteur Maris College Waldeck

  

Juni 2021
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Maris College 
Waldeck 

 2.1  Positionering van de locatie 

 Maris College Waldeck  
Maris College Waldeck is de jongste locatie van het Maris College. Deze locatie 

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

biedt onderwijs op de niveaus van Basisberoepsgerichte Leerweg tot en met Ka-

derberoepsgerichte Leerweg, zonder en met leerwegondersteuning (LWOO). 

Voor iedere leerling met LWOO of een zorgbehoefte wordt een handelingsplan 

opgesteld door de Coördinator Passend Onderwijs (CPO).

   

Maris College Waldeck is verdeeld over twee gebouwen: klas 1 en 2 (onderbouw) 

zijn gesitueerd aan de Toscaninistraat en klas 3 en 4 (bovenbouw) aan het Canta-

teplein. In schooljaar 2021-2022 telt Maris Waldeck in totaal zo’n 260 leerlingen. 

Elk leerjaar bestaat uit vier klassen, met uitzondering van schooljaar 2021-2022. 

Dat telt in het vierde leerjaar nog drie klassen. De gemiddelde klassengrootte is 

20-22 leerlingen. Er is ruimte voor zijinstroom en bij een overmatige toestroom 

van nieuwe leerlingen zal jaarlijks worden overwogen een extra brugklas te for-

meren. 

  

In de eerste en tweede klas worden er, naast Basis/Kader, klassen geformeerd 

met een Kader/Gemengd/Theoretisch niveau (KGT) waarbij, bij een gefundeerd 

advies voor een Theoretische Leerweg, een drempelloze doorstroom naar Maris 

Bohemen een unieke kans is. Het beroepsgerichte programma Dienstverlening & 

Producten (D&P) is de rode draad door de vier leerjaren. Deze brede richting is 

bij uitstek geschikt in aansluiting op vele mbo-opleidingen.   
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Maris College Waldorf  
Naast de reguliere klassen die Maris College Waldeck rijk is, is er Maris Waldorf. 

Maris Waldorf is een stroom vanuit het gedachtengoed van het Vrije Schoolon-

derwijs. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zal een kwartiermaker worden 

aangesteld om alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om met een klas in 

schooljaar 2022-2023 te starten. De kwartiermaker zal de positie van teamleider 

van Maris Waldorf bekleden.

 2.2  Schoolleiding 

 De organisatie bestaat uit een locatiedirecteur, een teamleider onderbouw 

en een teamleider bovenbouw. Beide teamleiders zijn tevens plaatsvervangend 

locatiedirecteur bij afwezigheid van de locatiedirecteur. Op deze momenten 

dragen zij zorg voor de dagelijkse aansturing van het gehele personeel. Met z’n 

drieën vormen zij het managementteam, dat gekarakteriseerd wordt door sa-

menhang, rolduidelijkheid en doelgerichtheid en die een positieve invloed heeft 

op het commitment van teamleden. Dat commitment is zelf weer van invloed op 

de onderwijskwaliteit. Het managementteam zal met ingang van schooljaar 2022-

2023 worden uitgebreid met één teamleider, die de dagelijkse leiding zal heb-

ben over Maris College Waldorf.  



Onderwijsbeleid
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 Rachel: ‘De hele dag in je boeken kijken past niet meer bij deze tijd. De school 
met talenturen is aantrekkelijk voor nieuwe leerlingen én zou mij meer motiveren 
voor school. Wat mij betreft kunnen we er vandaag mee beginnen’   

Elke leerling heeft op zijn of haar eigen niveau verdieping en verbreding nodig, 

om talenten te ontplooien, het wereldbeeld te vergroten en voldoende bagage 

voor vervolgonderwijs op te doen. Het curriculum is het fundament waaruit Ma-

ris College Waldeck werkt aan een uitdagend relevant aanbod voor leerlingen. 

Verdieping houdt in dat een leerling dieper ingaat op een of meer onderwerpen 

uit het curriculum. Verbreding houdt in dat een leerling kennis en vaardighe-

den krijgt aangeboden die ons onderwijsprogramma aanvult en ondersteunt. Er 

wordt rekening gehouden met verschillende onderwijsbehoeften en leerstijlen 

van leerlingen, door middel van didactische variatie, verlengde instructie en ex-

tra oefenstof, waarbij diverse leerstrategieën worden aangeboden. 

 

Door het herkennen en erkennen van talenten binnen en buiten het curriculum, 

wordt de schoolloopbaan van de leerlingen ondersteund en versterkt. Docenten 

hebben tijdens de les oog voor de onderwijsbehoefte van de leerling en zijn 

organisatorisch competent om binnen de les in te spelen op deze verschillende 

behoeften.   

Daarnaast is Maris Waldorf met haar eigen onderwijsconcept bij uitstek geschikt 

om hier naadloos in aan te vullen, wanneer wordt gesproken over het verder cre-

atief ontwikkelen van lessen, vakoverstijgend onderwijs en bijdragen in de acti-

vering hiervan.   

Onderwijsbeleid
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Corona 
Het kabinet heeft in maart 2021 een meerjarig Nationaal Programma 

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

Dit is bedoeld om de huidige generatie, ondanks de coronacrisis, alle 

kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden. 

Het Nationaal Programma Onderwijs is gericht op herstel én ontwikke-

ling van het onderwijs, op het inhalen én compenseren van vertraging 

en op het ondersteunen van iedereen in het onderwijs die het moeilijk 

heeft.

   

Medio mei 2021 is via een 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 rapportvergaderin-

gen gelegd. Op basis van de analyse kan een keuze worden gemaakt 

uit een lijst van wetenschappelijk onderbouwde, effectieve interven-

ties. Het gaat hierbij om interventies op cognitief én sociaal-emotio-

neel en fysiek vlak. Hierin is ook aandacht voor het stimuleren van de 

executieve vaardigheden, zoals plannen en samenwerken.  

Ten tijde van dit schrijven wordt bekeken welke interventies passend 

zijn om ervoor te zorgen dat eventuele vertragingen kunnen worden 

ingelopen en om vervolgens verdere invulling te geven aan een in-

haalprogramma.  

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 Executieve 

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

leerlingen eigenaar van hun eigen leerproces. Reflectievermogen, 

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

specifieke vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens het mentoruur wordt 

niet alleen aandacht besteed aan hoe om te gaan met deze agenda, 

maar worden ook studievaardigheden ontwikkeld die noodzakelijk 

zijn voor het optimaal verwerken van de stof.  

Diataal  
Alle leerlingen worden regelmatig getoetst met behulp van Diataal om 

hun niveau van taal en rekenen in kaart te brengen. De resultaten wor-

den door de CPO, teamleider en mentor geanalyseerd. De informatie 

wordt in het OPP (ontwikkelperspectief) verwerkt.   

TEX en REX  
Leerlingen die zwak zijn in taal en/of rekenen krijgen extra ondersteu-

ning tijdens extra uren (TEX/REX). Hier worden achterstanden wegge-

werkt en wordt toegewerkt naar het vereiste referentieniveau dat leer-

lingen bij hun eindexamen moeten halen. Leerlingen die nog verder 

achterblijven, worden in een RT-groep geplaatst. Deze RT-groep bestaat 

uit een klein aantal leerlingen dat wordt begeleid door een docent.   

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. Ook hier gaan leer-

lingen met verschillende leerstrategieën aan de slag, worden plannin-

gen gemaakt voor de korte en lange termijn en wordt gebruikgemaakt 

van de EF-agenda. De begeleider overhoort en tekent gemaakt werk 

af. Ook kunnen leerlingen zich aanmelden voor coaching, waarbij 

wordt gekeken welke leerstrategie het beste past. Deze begeleiding 

vindt na schooltijd plaats. 
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PBS  

Leren kan alleen in een veilig en positief schoolklimaat. Bij Maris College Wald-

eck werken we met Positive Behavior Support (PBS). Centraal staat het stimu-

leren van gewenst gedrag en het ombuigen van ongewenst gedrag: positieve 

gedragsondersteuning. Met deze aanpak wordt ook het zelfvertrouwen van leer-

lingen bevorderd. Met elkaar wordt gebouwd aan een veilige en voorspelbare 

leeromgeving voor alle leerlingen. In de klas worden op basis van onze kern-

waarden gedragsverwachtingen gemaakt. Deze gedragsregels worden met el-

kaar bedacht, besproken en nageleefd. Deze afspraken hangen zichtbaar in de 

klas, evenals posters gerelateerd aan PBS.    

Nabespreken van toetsen  
Toetsen spelen een cruciale rol in het leren van leerlingen. Toetsen dragen bij 

aan effectievere inzet tijdens de les, daarnaast kan het juiste gebruik van toetsing 

bijdragen aan een grotere verantwoordelijkheid van de leerling in het leerpro-

ces. Ook kunnen leerlingen met de juiste inzet van toetsen beter grip krijgen op 

de ontwikkeling van vaardigheden. Hierbij is het belangrijk dat alle toetsen wor-

den nabesproken of worden voorzien van feedback. De wijze van nabespreken 

zal worden uitgewisseld in teamvergaderingen.   

Leerlingbesprekingen  

Met ingang van schooljaar 2021-2022 vindt er iedere dinsdagochtend een leer-

lingbespreking plaats. Dit zal worden geregistreerd in Magister. De mentor be-

reidt de leerlingbespreking voor en is tevens voorzitter van deze vergadering. 

Wekelijks is er een intern zorgoverleg tussen de Coördinator Passend Onderwijs 

(CPO) en de teamleider. Daarnaast wordt ingezet op een verdere versteviging 

van de CPO in de school. De CPO voert om de vier weken ook een Intern Zor-

goverleg (IZO). Dit overleg vindt plaats tussen de mentor en de CPO, waarna een 

terugkoppeling volgt met de teamleider. De CPO heeft iedere twee weken een 

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

effectief JES-overleg tussen alle betrokken partijen.   
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Externe contacten  

Maris Waldeck heeft inmiddels een goede relatie en goed netwerk 

opgebouwd met buurtbewoners, bibliotheek, gemeente en politie. 

Daarnaast is er een veiligheidsconvenant met de gemeente, scholen 

in Loosduinen, HTM en Politie. Ook onderhoudt Maris Waldeck goede 

contacten met basisscholen en zal zij deze in de nabije toekomst ver-

der uitbreiden en bestendigen.    

Innovaties op Maris Waldeck  

De komende vier jaar gaan we aan de slag met de inzet van Life Skills, 

Activerend Onderwijs en het gebruik van ICT & Technologie. We star-

ten met Talenturen, waarbij leerlingen keuzes kunnen maken. Denk 

hierbij aan stromen als Smarttech, Sport, Masterchef, Drama, Fashion & 

Design, Kunst en Science.    

Bij het aanbieden van deze stromen worden leerlingen gestimuleerd 

tot duurzaam denken en doen. Duurzaam onderwijs wordt geïnte-

greerd in het leerproces. Als school willen wij een bijdrage leveren 

aan de maatschappij. Groen in de breedste zin van het woord, als in 

‘goed voor de natuur,’  goed voor het milieu en de maatschappij. Groen 

hoort ook in de samenleving. Milieubewustzijn begint vaak al op jonge 

leeftijd. Door leerlingen op school te laten kennismaken met de moge-

lijkheden die er zijn om het milieu te sparen, komt dit het milieu zowel 

nu als later ten goede. In de komende drie paragrafen zal hier verder 

op worden ingezoomd.    

Maris College Waldeck en Vrije School afdeling: Maris Waldorf  
Het Maris College wil in schooljaar 2022-2023 op de Maris Waldeck 

een stroom openen van de Vrije School Den Haag, beginnend met één 

brugklas. Hier zal op Basis-Kaderniveau onderwijs worden gegeven 

naar het model van de Vrije School. Maris Waldorf wordt opengesteld 

voor leerlingen van alle achtergronden en gezindten, ongeacht de ba-

sisschool van herkomst.   

In 2021-2022 zal een kwartiermaker worden aangesteld, zodat aan alle 

logistieke en inhoudelijke voorwaarden is voldaan om op Maris Wal-

dorf volwaardig vrijeschoolonderwijs te kunnen bieden. De kwartier-

maker van Maris Waldorf zal worden gekoppeld aan een kwartierma-

ker van de Vrije School Den Haag.   

Al jaren is er onder ouders en leerlingen veel belangstelling voor 

vrijeschoolonderwijs op Basis- en Kaderniveau. Omdat de Vrije School 

Den Haag niet beschikt over de nodige licenties en de fysieke ruimte, 

is het Maris College benaderd. Beide scholen zien de samenwerking 

dan ook als een uitgelezen kans om een win-win situatie te creëren.   

Op Maris Waldorf zal onderwijs worden geboden, dat is ontworpen 

voor leerlingen die extra vertrouwen en ondersteuning nodig hebben 

om een vmbo-examen te halen en die beter leren door eerst te doen. 

De huidige praktische stroom van De Vrije School Den Haag heeft voor 

deze groep weliswaar een effectief pedagogisch-didactisch program-

ma, maar het examen wordt alleen afgenomen op TL-niveau. Hierop 

lopen de huidige Basis- en Kaderleerlingen vast. 

Leerlingen die hun schoolloopbaan toch willen voortzetten op een 

Vrije School, hadden tot op heden geen andere keuze dan uit te wijken 

naar een Vrije School in bijvoorbeeld Rotterdam, waar de mogelijk-

heid om examen te doen op basis- en kaderniveau wél bestaat. Met 

de komst van Maris Waldorf komt die er, voor het eerst in het 100-jarig 

bestaan van het vrijeschoolonderwijs, nu ook in Den Haag.    
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Bij D&P kan je talenten  

en kwaliteiten verder ontdek-

ken, creatief bezig zijn en het  

is divers. Ook kom je er hier 

achter wat je minder leuk vindt, 

dat is ook belangrijk” 

Yash

De kern van het onderwijs op Maris Waldorf zal worden uitgevoerd door vrijes-

chooldocenten, gedetacheerd vanuit ZWN (Stichting Vrije Scholen Zuid-West Ne-

derland) en aangevuld met medewerkers uit het docententeam van het Maris 

College. Hiermee ontstaat een onderwijskundige én collegiale cross-over tussen 

beide scholen. Wel blijven Maris Waldorf en haar docenten vallen onder het be-

stuur én de verantwoordelijkheid van VO-Haaglanden.   

Periodeonderwijs  
Vanaf de eerste tot de laatste klas krijgen leerlingen op de Vrije School perio-

de-onderwijs. Dit houdt in dat zij in de eerste twee uren van de ochtend, gedu-

rende drie tot zes weken, elke dag hetzelfde vak krijgen. Hierdoor wordt hun 

aandacht niet versnipperd over de leerstof uit verschillende vakgebieden.  In 

wisselwerking met de leerlingen ontwikkelt de leerkracht de periode, die wordt 

verwerkt in periodeschriften. Uitgangspunt tijdens periode-onderwijs is dus niet 

een methode, maar de interactie met de docent, wiens rol verschuift van expert 

naar adviseur naar begeleider. Wat de leerling tijdens periode-onderwijs leert, 

vindt zijn vervolg in de vak-lessen of werkuren, waar het geoefend, geuit en ge-

automatiseerd kan worden. Vanuit het gedachtengoed van het vrijeschoolcon-

cept wordt waarde gehecht aan onderwijs dat leerlingen prikkelt in hun creati-

viteit. Daarom zal er veel aandacht zijn voor kunstzinnige vakken als schilderen, 

handenarbeid, handwerken, muziek en toneel. 

 3.1  Lifeskills
 

 Om leerlingen in de toekomst goed voorbereid op het vervolgonderwijs 

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. De 21e-eeuw-

se vaardigheden worden ingezet met het aanbieden van actief burgerschap en 

sociale ontwikkeling. Ook samenwerken, creatief denken en handelen, kritisch 
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denken, probleemoplossend denken en handelen komen hierbij kijken. Hiermee 

zal de zelfredzaamheid van leerlingen worden vergroot.

Buiten de reguliere lessen om zullen talentworkshops worden aangeboden. Het 

voornemen is om deze talentworkshops in schooljaar 2021-2022 op individueel 

niveau te starten, waarna de talenturen een vaste plek in het rooster krijgen van-

af schooljaar 2022-2023 voor iedere docent. Op deze manier zal een cross-over 

ontstaan met de onderbouw- en bovenbouwlocatie van Maris Waldeck. De on-

derbouwleerlingen kunnen alvast een kijkje in de keuken nemen op het Cantate-

plein, ervaringen opdoen, gebruikmaken van de praktijklokalen en kennismaken 

met de docenten van de bovenbouw. Docenten van de bovenbouw kunnen op 

deze manier alvast kennismaken met de toekomstige bovenbouwleerlingen, het-

geen een natuurlijke doorstroom genereert.   

Deze talenturen zullen periodiek worden geëvalueerd door zowel de docenten 

als de leerlingen. Op deze wijze wordt getracht telkens weer een verbetering aan 

te brengen in het programma. Door leerlingen talentvakken aan te bieden, wor-

den diverse leerjaren geactiveerd op een creatieve manier te denken. Dit sluit 

goed aan bij het onderwijs in de 21e eeuw. Door creatief te denken wordt de 

leerling in staat gesteld daadkrachtig en flexibel om te gaan met problemen en 

uitdagingen. Ook het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en kansen daagt jon-

geren uit om eigenaarschap te tonen en in actie te komen met hun eigen talenten.  

Talenturen zijn afwisselend: in de lessentabel bestaat een goede balans tussen 

theorie en praktijk en leerlingen krijgen een keuze. Het is hiermee van groot 

belang leerlingen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces. 

De motivatie en het eigenaarschap van leerlingen wordt enorm vergroot, als een 

leerling mede mag bepalen waar hij aan werkt in de komende periode. Door 

leerlingen meer stem te geven, zijn zij gemotiveerder om doelen te bereiken en 

zullen ze zich meer verantwoordelijk voelen voor de les. De docenten gaan inten-
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sief samenwerken en hun expertise delen, wanneer ze thema’s/projec-

ten samen vormgeven.   

Docenten worden in hun kracht gezet op het moment dat zij zelf mo-

gen kiezen voor welk talent of welke proeftuin zij zich willen inzetten. 

Samenwerken bevordert het teamgevoel en het zichtbaar maken van 

talenten van de collega’s. Door de proeftuinen te starten naast het in-

zetten van talenturen, onderscheidt Maris Waldeck zich van andere 

scholen.   

 3.2  Activerend Onderwijs 
 

 Activerend onderwijs gaat uit van de grondgedachte dat leer-

stof beter beklijft als de leerlingen actief betrokken zijn bij het on-

derwijs. Vanuit deze visie worden de lessen ingericht: samenwerken, 

meer interactie, aansturen om zelf op zoek te gaan naar de vragen of 

antwoorden. De docent faciliteert, ondersteunt en motiveert de leerlin-

gen daarbij.  

Rachel: ‘Een goede stage is belangrijk voor later. Ik loop nu stage bij een 
lokaal bedrijf: ‘de Kookfabriek’. Het stage-netwerk van school heeft mij 
hiermee geholpen. Door de stage leer ik wat ik wél en wat ik niet kan en 
welk talent ik verder kan ontwikkelen. Terwijl je stageloopt leer je dingen 
die voor het leven belangrijk zijn, dat begint al met iets als koken.’   

Ook trekken docenten steeds meer met elkaar op. Door niet zelf het 

wiel uit te vinden, maar samen met een collega na te denken over hoe 

je leerlingen kunt activeren en vervolgens bij elkaar te kijken hoe dat 

uitpakt. Medewerkers maken gebruik van elkaars kennis en ervaring, 

ontwerpen lessen met elkaar en observeren. Ook komt er meer afstem-

ming tussen collega’s en daarmee meer lijn in het onderwijs richting 

leerlingen. De docenten zullen opdrachten ontwikkelen waardoor de 

leerlingen meer samenhang ondervinden tussen de vakken. De talen-

ten van de leerlingen worden hierbij ingezet, met als doel ervaringen 

opdoen met relevante maatschappelijke vraagstukken.  

Het intersectorale programma Dienstverlening & Producten (D&P) 

wordt breed ingezet vanaf klas 1: een vak dat over grenzen heen gaat. 

Elk profiel is terug te vinden bij D&P. Er wordt breed georiënteerd op 

de mbo-vervolgopleidingen, arbeidsgebieden en soorten werk. Door 

het geruime lesaanbod bereiden leerlingen zich voor op verschillen-

de mbo-opleidingen. Er wordt gewerkt aan een actieve beroepshou-

ding, zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Ook wordt er gewerkt met 

verschillende doelgroepen: jongeren, ouderen, gehandicapten, kin-

deren etc. Leerlingen werken zelfstandig aan uitdagende opdrachten 

zowel binnen als buiten school. Zij leren activiteiten organiseren en 

verantwoordelijkheid nemen. Door met realistische opdrachten en op-

drachtgevers te werken, voelen de leerlingen een grotere verantwoor-

delijkheid en wordt aantrekkelijk onderwijs aangeboden. 

 

Er wordt gewerkt aan de maatschappelijke en sociale ontwikkeling 

van jongeren door te kijken naar wat zij om zich heen zien gebeuren. 

”Wat vind jij belangrijk?” Dat is een van de vragen die centraal staan. 

De maatschappelijke betrokkenheid op lokaal niveau verbetert door 

jongeren die iets voor hun eigen omgeving doen. Op Maris Waldeck 

blijft het niet bij theorie, maar wordt het in de praktijk gebracht. Het 

netwerk rondom de school en in de wijken Waldeck/ Houtwijk en 

Loosduinen is belangrijk. Het stevige netwerk dat al is opgebouwd, zal 

in de toekomst verder worden uitgebreid.  
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Het is leuk als ouders 

komen vertellen in de klas 

over hun beroep. Dan gaat 

zo’n beroep meer leven en 

zij hebben hier natuurlijk al 

ervaring mee. Dat is heel 

anders dan uit een boek” 

Sophie

  

Daarnaast neemt Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB) een belangrijke po-

sitie in binnen D&P. LOB heeft inmiddels een structurele plek binnen alle vier de 

leerjaren. Daarnaast wordt de leerlingen in klas 1 en 2 een bliksemstage aange-

boden, in klas 3 sollicitatietraining en in klas 4 een carrièrecoach. Op deze wijze 

wordt een doorgaande leerlijn gecreëerd en worden leerlingen optimaal voor-

bereid op een juiste studiekeuze richting het mbo. Dit is geen vervanging voor, 

maar verdere versteviging van het decanaat. Deze programma’s worden voorbe-

reid en geëvalueerd tijdens de LOB-les.  

Tot slot is het van belang te bekijken welke vormen van vakoverstijgend onder-

wijs mogelijk zijn. Er is ruimte om, naast het aanbieden van talenturen en proef-

tuinen, meerdere vakken aan elkaar te koppelen om deze vanuit de onderbouw 

verder te laten uitvloeien.   

 3.3  ICT & Technologie
 

 Iedere leerling op Maris Waldeck is in het bezit van een eigen device. De 

WIFI werkt naar behoren, de internetverbinding is stabiel en het aantal specia-

le devices, zoals VR- headsets en controllers, zal zich per schooljaar verder uit-

breiden. Een gedegen ICT-infrastructuur op beide locaties van Maris Waldeck is 

noodzakelijk.  

Voor het beroepsgerichte vak Dienstverlening & Producten wordt Digiskills aan-

geboden. Er wordt van de leerlingen verwacht dat de digitale vaardigheden van 

een basiskwaliteit zijn. Elk leerjaar wordt het niveau verder uitgebreid, zodat 

onze leerlingen voldoende toegerust op het mbo kunnen starten.   

Ook van het docententeam wordt een bepaalde basiskennis verwacht en het is 

belangrijk dat zij de eigen vaardigheden op peil houden. De wereld gaat snel, 
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zo ook de veranderingen en digitale ontwikkelingen. Digitaal-vaardig 

zijn betekent dus ook in staat zijn om met die veranderingen om te 

gaan en zo optimaal de techniek te benutten, zowel in de klas als daar-

buiten. Om ICT-bekwaamheid te verbeteren via eigen ervaring, wordt 

bij collega’s gekeken en inspiratie opgedaan. Het leren van elkaar 

komt hier wederom naar voren. 

Tevens worden ‘toolmasters’ aangesteld. Deze collega’s zijn het aan-

spreekpunt voor collega’s op het gebied van ICT en houden de laatste 

ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Het managementteam plant 

hier werkvergaderingen voor in. Het is nodig om twee aparte werel-

den te integreren. Op deze manier worden docenten gefaciliteerd om 

een cursus te volgen over technologie én de techniek direct toepas-

baar te maken in het eigen onderwijs.   

Afgelopen jaar heeft het (vormgeven van) hybride onderwijs een 

vlucht genomen. Dit zal in de toekomst verder worden uitgebreid. En-

kele voorbeelden hiervan zijn: spreekvaardigheid oefenen met robots, 

leerlingen op afstand begeleiden met AR- brillen en samenwerken in 

VR- chatrooms. Onderwijs is het klaslokaal ontgroeid, simulaties bie-

den praktijkgetrouwe oefenomgevingen, AR en VR maken begeleiden 

op afstand mogelijk. Maris Waldeck heeft de ambitie om in de techno-

logie een slag te slaan. Data op school beperkt zich nu nog tot uitsla-

gen op een rapport. Met toenemende digitalisering neemt ook de hoe-

veelheid beschikbare data toe. Komende jaren krijgen we steeds meer 

inzicht in hoe een leerling leert, bijvoorbeeld in leestijd en denkstap-

pen. Digitalisering geeft zo inzicht in het leerproces van individuele 

leerlingen en geeft docenten de mogelijkheid om tijdens het oefenen 

bij te sturen of suggesties te doen.   

Data geven ook inzicht aan de docenten: hoe effectief geef ik les? En 

hoe kan ik groeien in mijn professionele ontwikkeling? Er worden am-

bassadeurs aangesteld voor technologieën als simulaties, VR of chat-

bots. Deze collega’s onderzoeken, bouwen uit en nemen collega’s er 

verder mee in.   

Technologie vraagt om een proces waarin we snel en flexibel kunnen 

bijsturen. Er zijn budgetten, taakuren en fysieke ruimte nodig om nieu-

we dingen uit te proberen. Hiervoor zullen tevens de eerdergenoemde 

proeftuinen worden ingezet.   

 3.4  Wat betekent dit concreet 
 
 en in de praktijk?  
 

 Rachel: ‘In ziekenhuizen, als voorbeeld, zie je dat er steeds meer 
gewerkt wordt met robots. In de zorg zijn veel mensen nodig. Met een 
proeftuin als ‘Virtua-Maris’ leidt de school je nu écht op voor de toe-
komst.’   

Sophie:’ Het zou leuk zijn om een keuzevak op een andere Maris-locatie 
te volgen als hierdoor meer keuze ontstaat, zodat er voor iedereen écht 
iets te kiezen valt.’  

De eerdergenoemde stromen zullen worden uitgebouwd in kleine stap-

pen waarna ze worden geïmplementeerd. In het kader van professiona-

lisering worden de talenten van personeelsleden gezien, gestimuleerd 

en ingezet. Dat betekent dat, naast het onderhouden van de algemene 

beroepsbekwaamheden om te professionaliseren, er ruimte is voor 

de ontwikkeling van individuele talenten. De gesprekkencyclus en de 

teamplannen vormen de belangrijkste instrumenten om persoonlijke 

ambities op het gebied van professionalisering en de ontwikkeling van 
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individuele talenten concreet te maken in leeractiviteiten.

   

Enkele enthousiaste docenten starten met het aanbieden van talentu-

ren buiten de lessentabel om, zoals: koken, drama, podium, kunst- en 

naaiatelier, sport, fotografie. Ook hier wordt klein gestart en kan wor-

den geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Op deze manier bouwen we 

aan een stevige fundering binnen de school. Graag maken we hier ook 

gebruik van de expertise van ouders. Ouderparticipatie houdt part-

nerschap in: scholen en ouders zien elkaar als partners, stemmen on-

derwijs en opvoeding op elkaar af, informeren elkaar en streven naar 

samenwerking, ook met betrekking tot gezonde leefstijlthema’s. Van 

hieruit zal er verder worden uitgebouwd.  

  

Belangrijk is om hierbij te kijken naar de proeftuinen die we gaan star-

ten. Een proeftuin bestaat uit een praktische leeromgeving waarbij 

enkele vakken overstijgend gaan werken en waar vakken met elkaar 

worden verbonden.

In schooljaar 2021/2022 starten we met workshopmiddagen bij alle 

leerjaren. Dit zal de komende jaren worden gecontinueerd. Belangrijk 

hierbij is dat leerlingen zelf kiezen welke workshops zij volgen. Ook 

hier wordt ernaar gestreefd de eerder gestelde ambities te waarbor-

gen en te laten terugkomen. Leerlingen kunnen zich bijvoorbeeld in-

schrijven voor een gedeeltelijk digitale workshop waarbij de docent 

de workshop aanbiedt door middel van Live Events. De talent-work-

hops vinden plaats op elke laatste vrijdag voor een vakantie: voor de 

herfstvakantie, voor de kerstvakantie, voor de voorjaarsvakantie en 

voor de meivakantie. Een deel van de workshops zal binnen de school 

zijn.  Voor klas 2 betekent dit dat er gedurende het jaar een cross-over 

zal zijn richting Cantateplein.    

In 2022/2023 starten we met twee talenturen, op een vaste middag 

in de week, waarbij een eerste proeftuin verder wordt ontwikkeld. In 

2023/2024 start een eerste proeftuin en zal de tweede proeftuin verder 

worden ontwikkeld. In 2024/2025 gaat de tweede proeftuin van start 

en vindt de voorbereiding plaats om in 2025/2026 de proeftuinen te 

‘delen’ met omliggende locaties Maris Kijkduin en Maris Bohemen. 

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van de ande-

re locaties. Door deze cross-overs in te zetten, kunnen de leerlingen 

optimaal worden bediend met betrekking tot hun eigen talenten en 

wensen.    

De komende jaren worden twee proeftuinen ontwikkeld:  

 •  Proeftuin 1: Virtua-Maris   

 •  Proeftuin 2: Natura-Maris   

Virtua-Maris is een proeftuin waarbij simulaties en Virtual Reality de ba-

sis zijn die in alle lessen kunnen worden aangeboden, als overlap tussen 

de reguliere vakken. Hiermee is het mogelijk om op een beeldende en 

praktische wijze dezelfde stof aan de leerling over te brengen.   

Natura-Maris is een praktisch ingerichte proeftuin waarbij vakken zo-

als Biologie, Natuur- en Scheikunde of Economie en Aardrijkskunde 

elkaar ontmoeten. In een modern ingericht lab zijn alle mogelijkheden 

voorhanden, waar uitgebreide nieuwe proeven maar ook vakoverstij-

gende opdrachten waargemaakt kunnen worden. Wanneer er moge-

lijkheden zijn om vanuit activerend onderwijs meerdere onderlinge 

verbindingen te maken tussen vakken, dan is hier ruimte voor. 



Professionalisering 
en personeelsbeleid 
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 “Effective professional development needs to be on-going, include training, 
practice and feedback, and provide adequate time and follow-up support. Succes-
sful programs involve teachers in learning activities that are similar to those they 
will use with their students and encourage the development of teachers’ learning 
communities.” (OECD, 2011, p.25) 

Professionalisering bestaat uit doelgerichte interventies die de kwaliteit van me-

dewerkers versterken en/of bevorderen. Dit gaat verder dan alleen op de eigen 

locatie Maris Waldeck. Locatie-overstijgend leren, ofwel een ‘cross-over’, zorgt 

voor een verdere professionele ontwikkeling, zowel voor de medewerker als de 

organisatie in haar geheel. Eigenaarschap is van groot belang en past eveneens 

binnen de vernieuwde visie en missie van het schoolplan. Maris Waldeck ver-

bindt zich niet alleen aan de toekomst van de leerlingen, maar ook aan die van el-

kaar. Dit houdt in dat verantwoordelijkheden lager in de locatie komen te liggen. 

Daarbij worden medewerkers in de gelegenheid gesteld eigenaar te worden van 

hun eigen professionele taak en ontwikkeling binnen de locatie en organisatie. 

Dit vraagt een andere mindset, die reeds is ingezet en in de nabije toekomst ver-

der zal worden vormgegeven.    

 4.1  Professionalisering van het managementteam 

 Het managementteam van Maris Waldeck bestaat, zoals eerder vermeld, 

uit een locatiedirecteur, teamleider onderbouw en teamleider bovenbouw. Ieder 

lid van het managementteam volgt een studie, waarmee iedereen medio sep-

Professionalisering 
en personeelsbeleid
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tember 2022 minimaal afgestudeerd is als Schoolleider Vakbekwaam. 

Deze opleiding verbindt zich aan de brede doelstellingen van de or-

ganisatie. Daarnaast zou, bij een eventuele roulatie binnen de orga-

nisatie van het Maris College, de professionalisering op hetzelfde 

niveau doorgang kunnen vinden, aangezien alle teamleiders binnen 

het Maris College in deze termijn in het bezit zijn van een schoollei-

dersdiploma. Het management geeft hiermee een mooi voorbeeld aan 

collega’s, door te laten zien dat er op elke geleding binnen de lerende 

organisatie een ontwikkeling wordt doorgemaakt.   

 

 
 4.2    Professionalisering OP en OOP
 
 Wanneer wordt gestreefd naar een open cultuur, waarbij de ver-

antwoordelijkheden lager liggen en eenieder het maximale uit zichzelf 

haalt, spreken collega’s elkaar op een positieve manier aan en zorgen 

we op deze manier gezamenlijk voor een sterker Maris Waldeck.  

 

Het voeren van een goede inhoudelijke dialoog en het van elkaar le-

ren, zijn stevige markeringspunten die horen bij een verdere profes-

sionalisering. Het is van groot belang dat er onderling gesprekken 

worden gevoerd over het behalen (en faciliteren) van een tweede 

bevoegdheid, met name vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en 

het belang van een groter aantal werkplekbegeleiders, waarmee we 

stagiairs een gedegen plek kunnen bieden. Ook begeleiding op maat 

van de schoolopleiders (BOS) zal een verdere kwalitatieve impuls ge-

ven. Op deze manier dragen we bij aan het strategisch personeelsplan 

van het Maris College. Ook is het essentieel dat iedere docent een 

mentortraining succesvol heeft afgerond, om via het (co-)mentoraat, of 

mogelijk persoonlijk mentoraat, de onderlinge verbinding en cultuur 

binnen de locatie positief te versterken. Daarnaast start in 2021-2022 

een pilot om ook OOP-leden te koppelen aan een mentor, om ook hier-

in deze versterking verder door te trekken.   

Om de professionele cultuur en onderlinge dialoog verder vorm te ge-

ven is in het schooljaar 2020-2021 een training ‘De zes rollen van de 

docent’ geïntroduceerd onder het gehele personeel van Maris Wald-

eck. Onder leiding van Martie Slooter is een nieuwe en verdere impuls 

gegeven om een hogere standaard als nieuw normaal aan te merken. 

De zes rollen vormen een handzaam raamwerk om te kijken waar een 

ieder staat als docent.   

In schooljaar 2020-2021 heeft elke werknemer een POP geschreven 

en heeft iedereen aangegeven aan welke rol hij of zij wil werken. Het 

managementteam begeleidt de voortgang hierin met gesprekken, les-

bezoeken en de evaluaties hiervan. Aan het einde van schooljaar 2020-

2021 was de basis van de zes rollen gelegd. Gezien de veelomvattend-

heid van deze zes rollen, zal de komende tijd verder worden gewerkt 

aan de volgende zaken:  

 •   Vanaf schooljaar 2021-2022 wordt als vast onderdeel van de 

lesbezoeken een rol van de docent expliciet getoond. Dit als 

onderdeel van de lerende docent, die ook aangeeft op welke 

manier het leerproces vorm krijgt en die voorafgaand aan het 

schooljaar voor zichzelf een doel heeft gesteld gericht op per-

soonlijke ontwikkeling binnen de organisatie. Dit kan zowel 

voor digitale lessen als fysieke lessen. Betreffende de digitale 

lessen zal een aangepaste Kijkwijzer gelden.  
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 •   Collegiale visitatie zal een vaste plek op de periodieke agenda krijgen. 

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat iedere docent bij minimaal twee colle-

ga’s op bezoek, waarbij een open cultuur onder alle geledingen wordt 

nagestreefd. Deze open cultuur draagt bij aan een veilige manier van 

coachen en een goede professionele dialoog.   

 •   In de teamvergaderingen wordt tweejaarlijks ruimte geboden op de 

agenda voor het her-activeren van de kennis omtrent de zes rollen van 

de docent. Dit onderwerp zal worden gestuurd door de teamleden zelf, 

om op deze wijze met zowel het onderwerp als met elkaar verbonden te 

blijven. Daarnaast zullen ontwikkelgesprekken plaatsvinden tussen do-

cent en teamleider aan de hand van eigen opgestelde POP.    

Het is een kunst voor de schoolorganisatie om alle aspecten van leren te integre-

ren in een gedegen professionaliseringsbeleid. Daarbij zullen alle leeractivitei-

ten op een continuüm tussen formeel en informeel leren worden gezet. Om een 

voorbeeld te noemen zal de vergaderstructuur een aantal maal per periode een 

andere vorm krijgen: door intern workshops te organiseren, kennis onderling te 

delen en docenten hun eigen vergaderingen te laten voorzitten, zal dit dienen als 

uitganspunt voor het interpreteren van professionaliseren.   

Er wordt in de nabije toekomst geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling en pro-

fessionalisering van het OOP, bijvoorbeeld via trainingen begeleiden leerlingen 

met faalangst, specifiek maatwerk bij zorgleerlingen, deskundigheidsbevorde-

ring Magister en pedagogische conciërge. Het betreft cursussen die bijdragen 

aan de directe dagelijkse praktijk.   

Professionalisering moet voortbouwen op vaardigheden die medewerkers al be-

zitten. In de huidige praktijk zijn er voorbeelden van medewerkers binnen Maris 

Waldeck, die er uitstekend in slagen de vaardigheden van collega’s te verhogen 

en hen daarmee extra te motiveren.   
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 4.3    Locatie-overstijgend leren 

 Sinds schooljaar 2019-2020 voert het managementteam van de 

locaties Bohemen en Waldeck periodiek gezamenlijk overleg. Deze 

nieuwe vorm van overleg draagt bij aan de verdere ontwikkeling van 

ieder individu binnen dit managementteam, het delen van kennis en 

het samen optrekken in het vormen van plannen en/of speerpunten en 

een vitalere organisatie in zijn algemeenheid. Gezamenlijke overleg-

gen kunnen uiteindelijk leiden tot efficiencyvoordelen: een cross-over 

tussen twee locaties draagt nadrukkelijk bij aan het voeren van een 

professionele dialoog en een gedeelde visie over onderwijs binnen 

het Maris College. Hiermee is het vanzelfsprekend om gespreid lei-

derschap binnen de organisatie meer in de hand te werken.   

De wens van medewerkers om op een andere vestiging mee te lopen, 

zal in onderling overleg worden gefaciliteerd. Hiermee probeert Maris 

Waldeck een bijdrage te leveren in de locatie-overstijgende ontwikke-

ling van haar werknemers. De komende jaren zal erop worden ingezet 

om de professionele en onderzoekende houding van alle medewer-

kers verder vorm te geven door de verantwoordelijkheden daar te 

leggen. Hiervoor zullen de persoonlijke ontwikkelgesprekken, samen 

met de normjaartaakgesprekken, bij uitstek een bijdrage leveren om 

iedere werknemer zoveel mogelijk in zijn/haar kracht te zetten en ie-

ders talent te benutten ten behoeve van de organisatie.  

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

Techniek aan Zee plaatsvindt. De Noordzeekust dient op deze manier 

als de proeftuin waar onze leerlingen door de samenwerking met be-

drijven kennismaken met allerlei aspecten van techniek. Dit betreft 

een samenwerking met het basisonderwijs en het mbo en heeft als 

doel op deze manier alle niveaus op elkaar te laten aansluiten. In het 

schooljaar 2021-2022 volgt de 2e klas elke maand op woensdagmid-

dag workshops op de hotspot. In de toekomst is het doel dit krachtig te 

blijven neerzetten en verder te consolideren. Techniek aan Zee is een 

locatie-overtijgend plan: het is met én door alle vestigingen. Er zijn 

diverse expedities, waaronder de expeditie ‘Robotica’, die naadloos 

aansluit bij ons beroepsgerichte programma D&P.



Kwaliteitszorg 
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 Het beheersen van kwaliteit vereist in eerste instantie dat je prestaties 

meet en vastlegt. Verbetering moet je op een planmatige en gestructureerde ma-

nier tot stand laten komen, waardoor verbeteren, vernieuwen en leren onderdeel 

zullen worden van het normale werk. 

  

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 erom specifieke data onder de loep te nemen 

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

wereld met grote regelmaat te toetsen. 

 5.1  Nationaal Cohortonderzoek 

 Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs is de jaarlijkse rapportage 

over de positie van de leerlingen gedurende de tijd bij ons op school 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.  Wanneer wordt gekeken naar het Nationaal Cohortonder-

zoek is zichtbaar dat 85% van de leerlingen van Maris Waldeck onvertraagd een 

diploma behaald. Dit percentage ligt 8% hoger dan het landelijk gemiddelde. 

Daarnaast behalen de leerlingen van Maris Waldeck gemiddeld een 6,9 voor hun 

eindexamens, wat eveneens hoger ligt dan het landelijk gemiddelde.   

Kwaliteitszorg 
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Het linker diagram in figuur 5.1 betreft de doorstroompercentages vanaf het der-

de leerjaar binnen Maris Waldeck. Het rechter diagram geeft de voorspelde re-

ferentiewaardes weer. Hierbij kan worden opgemerkt dat 85% onvertraagd het 

vmbo BB-/KB-diploma heeft gehaald binnen Maris Waldeck. In vergelijking met 

de voorspelde referentiewaarde is dit percentage op deze locatie hoger.  

Wanneer wordt gekeken naar de doorstroom naar het mbo is te zien dat leerlin-

gen zich allemaal inschrijven, echter ligt het percentage dat wisselt van opleiding 

hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit vraag nadere aandacht in voorlichting 

van de mentoren en de begeleiding van een decaan. 

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. In de 

nieuwsbrief wordt aandacht gegeven aan de uitkomsten en de bijbehorende ac-

tie die hierop volgt voor ouders en leerlingen, zodat ook zij op de hoogte blijven 

van het vervolg. Ook worden de opbrengsten besproken in de vergaderingen 

met de leerlingenraad.   

De speerpunten vanuit de tevredenheidsenquête (december 2019 jl.) zoals het 

nabespreken van toetsen en het delen van de aanpak hiervan, zal een plek krij-

gen in de nieuwe vergaderstructuur. Ook zal het vergroten van de zelfwerkzaam-

heid een plek krijgen in de mentorlessen en staat een uitbreiding van de aula aan 

het Cantateplein op de planning.    

De aspecten die als zeer positief worden ervaren door ouders en leerlingen, wor-

den de komende jaren als vanzelfsprekend gecontinueerd. Hierbij gaat het onder 

Figuur 5.1. Schoolloopbaan van onze vmbo bb-/kb-leerlingen vanaf leerjaar3, 
voor de samengevoegde instroomcohorten 2015/2016,2016/2017en 2017/2018

Uw school

9% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

6% overig

85% onvertraagd vmbo bb-/
kb-diploma binnen uw school

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

Voorspelde referentiewaarde

10% zittenblijvers

Instroom leerjaar 3 vmbo bb/kb

11% overig

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

0% opstroom naar 
vmbo gl/tl/havo/vwo
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andere over het (persoonlijke) contact met de school, de veiligheid in 

de school, het toezicht op en de motivering van leerlingen door docen-

ten. Maris Waldeck zal de startgesprekken met ouders en leerlingen 

aan het begin van het schooljaar verder doorvoeren en ook ouders be-

trekken bij de talenturen en ontwikkeling van de proeftuinen, om hier-

mee ouderbetrokkenheid en -participatie te vergroten en in te zetten.   

5.3  Verantwoording vanuit Vensters   

 Naar aanleiding van de resultaten uit Vensters analyseert iedere 

examinator de resultaten van zijn/haar eigen vak en stelt indien nodig 

een verbeterplan op ten opzichte van het examenjaar van dat moment. 

De analyse en een bijbehorend plan worden begin van ieder school-

jaar uitgewisseld en samen met het management bekeken.   

Voor de examenkandidaten geldt dat in het vierde leerjaar zowel een 

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

hiervan worden besproken in de teamvergaderingen, waarna gericht 

per leerlingen een plan van aanpak ontstaat in de voorbereidingen 

naar het Centraal Examen.   

Meest recente rapport (2019-2020)  
Aan de hand van het laatste rapport (schooljaar 2019-2020) kan wor-

den opgemaakt dat Maris Waldeck met 100% slagingspercentage 

goed scoort. De onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het 

basisschooladvies is ver boven de norm met een percentielscore van 

94. Dit houdt in dat Maris Waldeck tot de beste 6% van Nederland be-

hoort, waarbij leerlingen veelal hoger uitstromen ten opzichte van hun 

basisschooladvies. De onderbouw- en bovenbouwsnelheid zijn beide 

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

lingen van Maris Waldeck in hun schoolloopbaan nagenoeg geen ver-

traging oplopen.  

De locatiedirecteur zorgt jaarlijks voor een voortgangsverslag richting 

de Inspectie. Hierbij wordt een plan van aanpak weergegeven binnen 

het geschetste kader richting het aanbieden van optimaal onderwijs, 

waarin de resultaten vanuit Vensters worden meegenomen.   

5.4  Borging kwaliteit en aanbieden maatwerk

 Kwaliteitszorg is vooral gericht op de lessen en de professiona-

lisering van het onderwijsgevende personeel. Hiervoor is een aantal 

instrumenten ontwikkeld om dit zoveel mogelijk te ondervangen en 

toch ook ruimte te behouden voor de werknemer om een eigen invul-

ling 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) met medewerkers wordt hier op school invulling aan gege-

ven. 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 leerlingen-

vragenlijsten, de persoonlijke vragenlijst en de Kijkwijzers van de af-

genomen lesbezoeken besproken.  
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Binnen het Maris College bestaan verschillende coaching-trajecten, onder an-

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

traject volgt. Afhankelijk van de vraag en de ervaring wordt een begeleiding op 

maat gestart. Elke locatie heeft schoolopleiders en werkplekbegeleiders aange-

steld die de coaching voor hun rekening nemen.

  

Voor Maris Waldeck zal dit inhouden, zoals eerder vermeld, dat de begeleiding 

op maat vanuit de schoolopleiders en het vergroten van het aantal werkplekbe-

geleiders de aandacht behoeft.   

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

lingsomvang. Naar eigen keuze kan de docent deze klokuren gebruiken voor 

activiteiten die bijdragen aan de professionele ontwikkeling enerzijds en de ont-

wikkelingsdoelen van de school anderzijds. In het jaartaakgesprek worden hier 

afspraken over 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 voor de invulling van het cursusprogramma 

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

ductie-traject, voor studenten en startende docenten. Het programma bestaat uit 

intervisie, workshops, ICALT met begeleiding en een mentortraining.   

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

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

de komende jaren via lesbezoeken en uitgebreide evaluaties gemeten door het 

managementteam en de schoolopleiders die Maris Waldeck rijk is.   

In de onderbouw zal aan het einde van iedere periode worden gekeken wat de 

opbrengsten zijn van de inzet bij B&Co evenals bij de TEX/REX en RT-lessen, om 
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op deze manier gericht te kunnen sturen in de verdere ontwikkeling 

van de leerlingen. Voor de bovenbouw geldt dat er, zoals eerder ge-

noemd, een analyse en een plan van aanpak wordt gemaakt, waarbij er 

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

Het locatieplan zal jaarlijks met alle medewerkers van Maris Waldeck 

worden besproken. Zoals in de inleiding aangegeven zullen de vol-

gende vragen worden gesteld: wat is er al gerealiseerd van het voor-

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

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

bijstelling nodig? Daarnaast zal worden geprobeerd via diverse stu-

dies, trainingen en cursussen meer deskundigheid te creëren en hier-

mee eigenaarschap lager in de organisatie te leggen. Op deze manier 

wil Maris Waldeck zich blijven verbeteren in aansluiting op de behoef-

ten 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 deze kunnen worden gerealiseerd met hetgeen voor ogen is. Maris College 

Waldeck heeft een aantal specifieke ambities, waaraan de algemene ambities uit 

het schoolplan ten grondslag liggen.

 6.1  Ambitie 1 > (Digitale) uitrusting

 ICT gaat een steeds grotere rol spelen in het bieden van onderwijs. Naast 

de bestaande goede ICT-infrastructuur en de uitbreiding van het aantal WIFI-pun-

ten op zowel Maris Waldeck Toscaninistraat als Maris Waldeck Cantateplein, is 

ook elk lokaal in beide gebouwen voorzien van een PROWISEboard.  

Als gevolg van de coronacrisis is de digitale ontwikkeling op de school versneld 

en is besloten om met ingang van dit schooljaar van de leerlingen te vragen met 

een eigen device naar school te komen. Daarnaast zijn alle docenten in het bezit 

van een laptop van school.  

  

Naast de verdere invoering van de Digiskills in de lessen D&P en het aanstellen 

van Toolmasters op de locatie, vraagt dit plan om meer digitale uitrusting om bij-

voorbeeld workshops en Live Events te kunnen realiseren. Daarnaast zal gericht 

moeten worden gekeken hoe we Robotica verder kunnen vormgeven en welke 

Beleidsvoornemens en 
activiteitenplanning
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Een nieuw gebouw zou 

leuk zijn voor de toekomstige 

Waldeck leerlingen. Ik zie dat 

voor me met mooie praktijk- 

lokalen, maar niet met grote 

klassen en de school moet wel 

gewoon klein blijven: dat is 

net zo fijn”

Yash

acties en financiën nodig zijn om een tweede proeftuin (Natura-Maris) te ontwik-

kelen. Dit zal gedurende de eerste twee jaar bij ingang van het nieuwe locatie-

plan in beeld moeten worden gebracht, om gerichte keuzes te kunnen maken in 

de algemene meerjarenbegroting.  

 6.2  Ambitie 2 > 
 
 Nieuwbouw voor Maris Waldeck  
 

 Alle Maris-locaties beschikken over een mooi, nieuw of gerenoveerd 

schoolgebouw. Met oog voor detail is hierbij gezorgd voor ruimte, licht en een 

fijn leer- en werkklimaat. Dit maakt onderdeel uit van het werkplezier van de 

medewerkers en biedt een inspirerende onderwijsomgeving voor de leerlingen. 

Men is trots op deze prachtige schoolgebouwen en er wordt op gestuurd dat ie-

dereen zorgvuldig en netjes omgaat met de binnen- en buitenkant ervan.   

Alleen Maris Waldeck is nog in twee oudere gebouwen gehuisvest. Dit is de jong-

ste locatie aan de zuidwest kant van Den Haag, waar onderwijs in de vmbo Ba-

sis- en Kadergerichte Beroepsweg wordt geboden. Vanwege de groei van deze 

locatie is er vorig schooljaar een tweede gebouw bijgekomen. De onderbouw is 

gehuisvest in een voormalige basisschool aan de Toscaninistraat en de boven-

bouw in een voormalige basisschool aan Cantateplein. Hoewel beide gebouwen 

met hulp van het bestuur zijn opgefrist, blijven het gebouwen die onvoldoende 

zijn toegerust op het geven van voortgezet onderwijs. De scheiding tussen onder- 

en bovenbouw maakt de organisatie van het werk bovendien complex en kost-

baar. Het is daarom de wens om zo snel mogelijk toe te groeien naar nieuwbouw 

voor deze locatie. Hiervoor is een investeringsbedrag geraamd in het integrale 

huisvestingsplan van het bestuur.   
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Om in aanmerking te komen voor de beoogde nieuwbouw, is het nood-

zakelijk dat de locatie Maris Waldeck nog verder in leerlingenaantal 

toeneemt. Het afgelopen schooljaar groeit de belangstelling van ou-

ders en leerlingen van groep 8 voor deze locatie zichtbaar. Meer leer-

lingen dan het jaar daarvoor hebben Maris Waldeck als eerste keuze 

opgegeven, waaruit blijkt dat Maris Waldeck aan populariteit wint. Er 

zal de komende periode moeten worden gezorgd voor een versterkte 

positionering van deze locatie in de PR-uitingen, om verdere groei van 

de locatie te realiseren. Aansluitend hierop zal er een gesprek met het 

bestuur volgen over een concreet tijdpad en stappenplan om te komen 

tot de gewenste nieuwbouw voor Maris Waldeck.

   

 6.3  Ambitie 3 > 

 Ouderparticipatie bij innovaties 
 

 Ouderbetrokkenheid mag niet worden verward met ouderpar-

ticipatie. Met startgesprekken, een individueel arrangement of een 

nieuwjaarsreceptie is de betrokkenheid van ouders op Maris Waldeck 

groot, alhoewel betrokkenheid door ouders veelal thuis plaatsvindt en 

dit niet per definitie zichtbaar hoeft te zijn in school. Desondanks pro-

beren wij als school zeer samenwerkingsgericht te werken, waarbij de 

leerling centraal staat.  

 

Het is dan ook van belang om niet alleen leerlingen en medewerkers 

meer aan de locatie Maris Waldeck te binden, maar ook ouders. Om 

deze onderlinge verbinding nog meer aan te gaan, zetten we in op een 

informeel partnerschap, waarbij we de ouders vragen deel te nemen 

aan workshops en/of talenturen. Ook zal met enige regelmaat een uit-

vraag worden gedaan om ondersteuning in het LOB-programma, in de 

vorm van gastlessen waarbij ouders kunnen vertellen over hun eigen 

werkzaamheden in het dagelijks leven.  

 6.4  Ambitie 4 > 
  
 Kwaliteit onderwijs waarborgen bij groei  

  De resultaten van Maris Waldeck liggen al jaren boven het lan-

delijk gemiddelde. Om dit zo te houden is het van belang diverse me-

tingen te blijven houden en te bekijken of de koers die gevaren wordt 

nog steeds de juiste is. Het is een gegeven dat leerlingen beter pre-

senteren wanneer ze lekker in hun vel zitten en zich thuis voelen op 

school. Door maatwerk en bijlessen aan te bieden, B&Co, TEX/REX/RT, 

diverse trainingen en tussentijdse metingen kunnen we tijdig bijstu-

ren waar nodig. Voor het personeel is het noodzakelijk dat men in een 

open professionele dialoog blijft met elkaar, waarbij een POP even-

eens van belang is.   

De potentiële groei van Maris Waldeck vereist een regelmatige evalu-

atie en/of meting, om te weten of het juiste nog gevraagd, geboden en 

geambieerd wordt. Hierdoor blijft er ruimte ontstaan om bij te stellen 

waar nodig.   

 

 6.5  Ambitie 5 > Cross-over proeftuinen
 

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

schikt. Een dergelijke grote scholengroep vraagt erom te allen tijde 
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onderling in verbinding te blijven. Dit gebeurt al door de overstijgende vaksec-

ties waarbij een Clusterleider Onderwijs aanstuurt en door het faciliteren van het 

meelopen op een andere locatie. Maar dit zou ook meer moeten plaatsvinden 

op leerling-niveau, zoals het welbekende buitenschoolse sportprogramma en/of 

Olympic Moves.

   

In 2024/2025 vindt de voorbereiding plaats om in schooljaar 2025/2026 de proef-

tuinen te ‘delen’ met omliggende locaties, zoals Maris Kijkduin en Maris Bohe-

men. Hiervoor kunnen we gebruikmaken van de faciliteiten van de andere loca-

ties. Door deze cross-overs in te zetten, kunnen de leerlingen optimaal worden 

bediend met betrekking tot hun eigen talenten en wensen.  

  

Het is dan ook een zeer grote ambitie om met de proeftuinen een cross-over te 

creëren en hiermee een sterkere onderlinge verbinding te genereren en op deze 

wijze van elkaar te leren. Hiermee geeft het Maris College het onderwijs verder 

vorm en verstevigt zij haar positie.   

 6.6  Ambitie 6 > Maris Waldorf 
 

 Naast de reguliere klassen die Maris College Waldeck rijk is, is er Maris 

Waldorf. Maris Waldorf is een stroom vanuit het gedachtengoed van het Vrije 

Schoolonderwijs. Met ingang van schooljaar 2021-2022 zal een kwartierma-

ker worden aangesteld om alle voorbereidingen te treffen die nodig zijn om in 

schooljaar 2022-2023 met een klas te gaan starten. De kwartiermaker zal dan de 

positie van teamleider van Maris Waldorf bekleden.
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 6.7  Samenvatting van beleidsvoornemens  
 

 Op basis van de bovenstaande ambities ten aanzien van de 

bedrijfsvoering van Maris Waldeck hebben we de volgende beleids-

voornemens:  

 •   Er zal in kaart worden gebracht welke digitale uitrusting no-

dig is om de proeftuin verder vorm te geven;  

 •   Er wordt een overleg gepland met het bestuur over de nieuw-

bouw voor Maris Waldeck om tot een concreet tijdpad en 

stappenplan te komen;  

 •   Ouderparticipatie inzetten bij onderwijsinnovaties en onder-

steuning LOB in de onderbouw;  

 •   Er zal tijdig worden gemeten en bekeken of hetgeen wordt 

aangeboden de opbrengsten heeft die we vooraf voor ogen 

hadden. Op deze manier kan tijdig worden bijgestuurd in 

verwachtingen en kan de kwaliteit van onderwijs worden 

gewaarborgd bij groei;  

 •   Er worden cross-overs met omliggende locaties gegenereerd 

om op deze wijze samen het onderwijs verder vorm te geven. 



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 er een tijdpad opgenomen, zodat er zicht is op de spreiding 

van de uitvoering 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 evalueren en bij te stellen waar nodig. Op deze manier worden de 

principes van de lerende organisatie in de werkwijze ingebed. 

  

Hopelijk hebben de bijdragen van Yash, Sophie en Rachel ervoor gezorgd dat er 

in 2025 meer aandacht is voor de persoonlijke begeleiding van onze leerlingen, 

dat er meer mogelijkheden zijn om projecten te doen en keuzevakken te volgen. 

Dat we vaker vakken met elkaar verbinden en een mooie stap hebben gemaakt 

in hoe we als Maris Waldeck de leerlingen kunnen ondersteunen om hun dromen 

waar te maken!   

En om tot slot dit plan af te sluiten met enkele mooie dromen:   

Sophie: ‘Met goede cijfers een mooi diploma halen op een zo hoog mogelijk niveau 
dat bij mij past, zodat ik breed ben opgeleid voor de toekomst en zodat ik nog alle 
kanten op kan.’  

Yash: ‘Komend jaar ga ik naar Maris Bohemen. Ik ben blij met de kans die ik krijg om 
van Kader door te stromen naar TL. Hierna wil ik naar het mbo en vanuit daar naar 
het hbo.’  

Rachel:’ ‘Mijn droom is dat ik me later geen zorgen hoef te maken over geld en dat 
ik en mijn familie gelukkig bij elkaar zullen zijn. Ik hoop mooie diploma’s te behalen 
in mijn leven. Ik wil graag opleidingen stapelen: van Kader, naar mbo, naar hbo. Dat 
is mijn onderwijsdroom, zoveel mogelijk diploma’s halen.’  

Afronding



Bijlage



WAT

Bijlage Activiteitenoverzicht 

TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Vooruitblik locatieplan

Terugblik locatieplan

Voortgangsverslag Inspectie  
  
  
Toetsen nabespreken  

Zelfwerkzaamheid  
  

Evaluatie Kijkwijzer  

  
Start voorbereidingen  
Maris Waldorf  
  
Collegiale visitatie  

Begeleiding op maat  
 

Inhaalprogramma NPO

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

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

•  Inzicht in aandachtspunten, verdere ontwikkelingen  
en acties omtrent resultaten  

  
•  Vast item  teamvergaderingen (in jaarplanning vastleggen)  
•  Uitwisseling aanpak  
  
•  Facilitering voor onderbrengen in ontwikkeling   

mentorlessen  
  
•  De Kijkwijzer wordt onder de loep genomen om het  

functioneel te maken bij online lessen  
  
•  Alle voorbereidingen betreffende lestabellen. PR,  

inrichting en personeel 
  
•  Docenten bezoeken elkaar meerdere malen op jaarbasis 

met oog op  POP

•  Nieuwe collega’s worden op maat begeleid door BOS 
a.d.h.v. observaties en gerichte leervraag  

 
•  Gerichte interventies voor het inlopen van eventueel  

ontstane vertragingen door Corona en het bewaken van 
deze voortgang

• Team Maris Waldeck  
  
• Team Maris Waldeck  
  

• Locatiedirecteur  
 

• Teamleiders  
• Docenten  
  
• Locatiedirecteur  
• Mentoren   
  
• Teamleiders  
  

• Kwartiermaker Maris Waldorf  

  
• Docenten 

• Schoolopleiders  
 

• Locatiedirecteur 
• Teamleiders 

• Start ieder schooljaar

• Einde ieder schooljaar

• Begin van ieder schooljaar  
  

• Voorbereiding ieder schooljaar  
  

• Juni 2021  
  

• Juni 2021  
  

• Juni 2021  
  

• Start september  2021 

• Start september  2021  
 

• 2021- juni 2023 



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Invoering IZO-gesprekken  
  
Pilot OOP koppelen aan  
mentoraat   
  
Sturing decaan LOB en inzet 
begeleiding mentoren  
    
Ouderbetrokkenheid  
Ouderparticipatie  
  
Uitbreiding aula Cantateplein  

  
Opbrengsten REX/REX/RT  
  
  

Nul- en één-metingen  

  
Workshopmiddagen  
  
  
Borging 6 rollen van  de docent  
  
  
Start Maris Waldorf  

  
Talenturen faciliteren

•  Cyclisch gesprekken tussen mentoren en CPO  
  
 •  Gesprekken met LOB docent, decaan en mentoren  
  

•   Aanwezigheid decaan bij MT-overleg 4x per jaar  
(In jaarplanning vastleggen)  

  
•   Startgesprek tussen mentor/ouder   
•   Ouderparticipatie bij activiteitenmiddagen  
  
•   Planning met afdeling  / Huisvesting VO  / Haaglanden  
•   Beoogde realisatie  

•  In de teamvergaderingen worden de opbrengsten be-
sproken aan de hand van de resultaten. Daarna wordt een 
eventuele nieuwe indeling gerealiseerd  

  
•  Er worden nul- en één-metingen bij examenkandidaten 

gehouden om gericht maatwerk te bieden a.d.h.v. plan van 
aanpak richting het CE  

•  Bespreken in teamvergadering, zoeken naar gemene deler  
  
•  (Digitale) werksessies worden ingericht om hier gericht 

aan te werken  
  
•  D.m.v. lesbezoeken en collegiale visitatie de 6 rollen  

worden 6 rollen toegepast  
  
•  Maris Waldorf zal van start gaan met 1 klas  
  

•  Docenten worden gefaciliteerd in talenturen op hun rooster  
  

• CPO / Mentoren  
  
• Mentoren  / OOP  
  
  
• Teamleiders  
  

• Mentoren  / Teamleiders  
  

• Locatiedirecteur

• Docenten / Teamleiders  
  

• Examinatoren  
• Examinatoren / Teamleiders  
  

•  Docenten o.l.v. eigen  
teamleden  

  
• Docenten / Teamleiders  
  

•  Kwartiermaker Maris Waldorf / 
gehele  management  

  
• Locatiedirecteur

• Start september 2021  
  
• Start september 2021  
  

• Start september 2021  
  

• Ieder schooljaar in september  
•  Jaarlijks inzetten tijdens ‘talenturen’  
  
• Juni 2021  
• Zomervakantie  2022 o.v.v.

• Jaarlijks per periode  
  

• Jaarlijks september en februari  
• Jaarlijks september en februari  
  

  
• 2021-2022  
    

• 2021-2022  
  

• 2022-2023  
  

• 2022-2023



WAT TOELICHTING EIGENAAR PLANNING

Ontwikkelen proeftuin  
  
  

Begroting uitrusting  
proeftuinen  
 
Praktijk proeftuin  

Cross over locaties proeftuinen  
  

Evaluatie proeftuinen 

•   Docenten en teamleiders werken gericht aan de  
ontwikkeling van de twee proeftuinen in de locatie/ 
teamontwikkeling  

  
•   Tijdpad uitzetten met de benodigde materialen en   

bijbehorende kosten  
  
•    De lessen worden naar proeftuinen ontworpen en ingericht  
  
•  Verkennen en gebruikmaken van proeftuinen met  

omliggende locaties  
  
•  De proeftuinen worden geëvalueerd in de locatie/ 

teamontwikkeling  en bijgesteld waar nodig

• Docenten / Teamleiders  
  

• Locatiedirecteur  

• Docenten o.l.v. eigen teamleden  
  

• Directie / Teamleiders / Docenten   
  
• Docenten / Teamleiders

• Vanaf 2023-2024  
  
  
  
• 2023  

• 2024-2025  
  

• 2025-2026  
  
• 2025-2026




