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Aandacht met resultaat op de sector Havo/Vwo 
In dit sectorplan staat beschreven hoe de sector Havo/Vwo in 2017 invulling gaat geven aan 
de Regius Koers 2014 - 2018. Zoals de titel aangeeft, werken we Regius breed aan de visie 
Aandacht met resultaat waarbij aandacht voorop staat omdat dit de basis is voor goede resul-
taten. In de Koers staat een aantal Regius brede ambities beschreven:  
 

1   Aandacht voor verschillen tussen leerlingen 
2   Werken aan betere resultaten 
3   Actief personeelsbeleid 
4   Duidelijkheid in verantwoordelijkheden 
5   Financiën en huisvesting op orde 
6   Externe samenwerking stimuleren 

 

 
We realiseren deze ambities door: 

 
1. Onderwijs te geven dat aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen en hun toe-

komst. 
De leerlingen krijgen betekenisvol samenhangend onderwijs dat aansluit bij hun bele-
vingswereld en toekomst. De vakinhouden bieden uitdaging, zijn onderling verbonden 
en worden door de leerlingen als zinvol en betekenisvol ervaren. 
2. Leerlingen te leren hoe ze succesvol leren 
De leerlingen krijgen en stellen, binnen de schoolkaders, eigen haalbare doelen, nemen 
daarin hun eigen verantwoordelijkheid, reflecteren op hun eigen leren en handelen, er-
varen de vrijheid om te leren van fouten en om te gaan met tegenslag en succes. 
3. Samen te leren met vallen en opstaan 
Leerlingen en werknemers zien in dat bij het onderwijs op de sector Havo/Vwo sprake is 
van een cyclisch proces van leren, zowel individueel als in sociale samenhang. 

 
Nieuwe initiatieven en ontwikkelingen moeten bijdragen aan een of meer van bovenstaande 
uitgangspunten. We toetsen dit voor we met een project of ontwikkeling beginnen, maar ook 
bij de evaluatie achteraf. Op basis van die meetlat stellen we de ondernomen acties bij of bor-
gen we de acties.  
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Activiteiten in 2017 
Achter de activiteiten staan de nummers van de beoogde uitgangspunten.  
 
KED-coaching (nr. 2, 3) 
Na een positieve evaluatie van de training van vorig jaar, volgen de mentoren, die nog niet 
hebben deelgenomen aan de eerste KED-coaching, de basistraining KED-coach1. Hierbij leren 
mentoren/leermeesters vanuit hun rollen als coach en als vakdocent om leerlingen te coachen. 
Er is vooral aandacht voor gesprekstechnieken waarmee mentoren/ leermeesters leerlingen 
leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en het beste uit zichzelf te 
halen.  
 
Peercoaching (nr. 2, 3) 
Een kleine groep leermeesters/mentoren start dit jaar met de nieuwe training peercoaching. 
Peercoaching is het begeleiden van gelijken. In deze training leren leermeesters/mentoren hoe 
zij leerlingen kunnen motiveren en begeleiden om elkaar te coachen. 
 
Leerlingcoaches (nr. 2, 3) 
De training voor de leerlingcoaches uit de bovenbouw wordt uitgebreid met kennis en vaar-
digheden over hoe zij medeleerlingen kunnen coachen op met name het plannen, uitvoeren en 
organiseren van huiswerk. Het betreft dus niet meer alleen de vakinhoudelijke ondersteuning. 
 
Lenteschool (nr. 2, 3) 
De Lenteschool wordt wederom in twee delen aangeboden. Leerlingen krijgen na het tweede 
rapport, naast de ondersteuning van de mentor, indien nodig ondersteuning van een interne of 
externe coach bij het plannen en leren (deel 1). Als dat niet volstaat om te komen tot goede re-
sultaten, kunnen de leerlingen op drie zaterdagen onder toezicht van een trainer intensief aan 
een of twee vakken werken (deel 2). Zo gaan zij goed voorbereid de laatste schoolweken in.  
 
Aangezien de mentoren de training van KED hebben gevolgd, voeren zij meer en meer coa-
chende gesprekken in zowel de mentorgesprekken als in de vaklessen. De verwachting is dan 
ook dat er minder gebruik zal worden gemaakt van de coaches. Uit de evaluatie kwam naar 
voren dat docenten van sommige vakken zelf de training in de weekenden willen geven. De 
betrokken teamleider gaat hierover in gesprek met deze collega’s.  
Hiervoor zijn coaches en begeleiders/docenten voor de lenteweekends nodig. 
 
Mentoraat (nr. 1, 2, 3) 
Mentoren/leermeesters uit verschillende leerjaren hebben diverse studiewijzers, leerlijnen en 
planners voor het mentoraat gemaakt. In 2017 worden deze samengevoegd in een doorlopen-
de leerlijn van leerjaren 1 tot en met 3.  

                                                 
1 In het najaar van 2015 is er een gemeenschappelijke scholing KED-coach (KED komt van het 
Zweedse Kunskapsskolan Education) gestart voor mentoren/leermeesters. Mentoren/leermeesters 
leren vanuit hun rol als vakdocent en als coach leerlingen te coachen. Hierbij leren ze leerlingen 
om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces en het beste uit zichzelf te halen. 
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Gezien het feit dat de leerlingen nu (brugklas en Accent) en in de toekomst ook de leerlingen 
uit de overige leerjaren met een Chromebook werken, willen de mentoren de studiewijzer om-
zetten in een interactieve PDF waardoor leerlingen tijdens het huiswerk gemakkelijk kunnen 
nalezen hoe zij het beste kunnen leren. 
De ontwikkelde grammaticawijzer wordt in de lessen Nederlands in de onderbouw geïntrodu-
ceerd. De klassieke en moderne vreemde talen verwijzen naar deze grammaticawijzer. Tevens 
wordt de grammaticawijzer omgezet in een interactieve versie die leerlingen op hun Chrome-
books kunnen raadplegen.  
  
Recht doen aan verschillen (nr. 1, 2, 3) 
Er zijn veel ontwikkelingen waarbij het recht doen aan verschillen centraal staat. Voor een uit-
gebreide beschrijving verwijzen we naar bijlage 2. Het project hoogbegaafde leerlingen van het 
Accent team is bijgesteld. Meer en meer blijkt dat wat qua differentiëren in tempo en niveau 
werkt voor hoogbegaafde leerlingen ook werkt voor andere leerlingen en reguliere onderwijs-
afdelingen. Good practices uit Accent worden breder toegepast.  
Een groep collega’s is gestart met het ontwikkelen van een vakoverstijgend verdiepingspro-
gramma voor 2 Vwo regulier. 
 
In het kader van tempodifferentiatie loopt in 2017 een pilot op het gebied van flexibele exa-
minering. Doel van dit project is om de effecten voor de leerlingen, docenten en de organisatie 
te verkennen als er meerdere examenmomenten zijn binnen de schoolloopbaan. 
We geven leerlingen uit voor examenklassen, die door bijzondere omstandigheden niet vol-
doen aan de overgangsnorm, de kans om in een deel van de vakken waarin ze goed zijn ver-
vroegd examen te doen. Doordat aan de behaalde vakken geen tijd meer hoeft te worden be-
steed, kunnen de leerlingen meer tijd besteden aan het wegwerken van achterstanden bij de 
overgebleven vakken. We hopen hiermee het doubleren vanwege externe (zorg) omstandighe-
den zoveel mogelijk te voorkomen en de motivatie van de leerlingen te behouden. Als de erva-
ringen positief zijn, kunnen we leerlingen in de toekomst wellicht ook de mogelijkheid geven 
om in de ontstane tijd lessen in extra vakken te volgen en hierin examen te doen.  
  
Uit de evaluatie blijkt dat het honoursprogramma het afgelopen jaar met succes heeft ge-
draaid. Alhoewel niet alleen toegankelijk voor hoogbegaafde leerlingen, blijkt uit de evaluatie 
van het Samenwerkingsverband dat hoogbegaafde leerlingen dit programma expliciet noemen 
als een manier waarop zij kunnen verbreden en verdiepen. 
Dit jaar wordt het honoursprogramma voor het eerst ook aangeboden aan leerlingen uit leer-
jaar 3 en 6 waardoor nu alle leerlingen deel kunnen nemen aan het programma.  
Een nieuw onderdeel is een scholing stemrecht en vergadertechnieken om leerlingen zich meer 
bewust te maken van hun inspraakrecht in de samenleving en op school. We hopen hiermee de 
leerlingenraad in 2017 nieuw leven in te blazen. 
 
Leerlingen in 5V krijgen dit schooljaar de kans om mee te doen aan een essaywedstrijd, geor-
ganiseerd door ODD Fellows. Ze maken hierbij kans op een tweeweekse rondreis in het noord-
oosten van de Verenigde Staten met o.a. een bezoek aan het VN-gebouw in New York. De start 
wordt gemaakt bij het vak Nederlands in alle 5V klassen met het schrijven van essays. Om nog 
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meer kans te maken en vooral op het inhoudelijke vlak veel diepgang in het essay te kunnen 
leggen, kunnen de leerlingen de Regius Class ‘sociale en medische ethiek’ volgen.  
  
Binnen het Vecon programma willen we naast het examen Elementair Boekhouden leerlingen 
ook de gelegenheid geven via het Regius College deel te nemen aan het NIMA Basiskennis 
Marketing (geschikt voor 4H/4V) en aan het examen Basiskennis Ondernemerschap (geen toe-
latingsadvies), waarin behalve een aantal M&O examenonderwerpen ook P&O, facturering, be-
lastingen en ondernemersplanning zit. Dit initiatief komt voort uit de veranderende arbeids-
markt. Zo zijn er bijvoorbeeld steeds meer zzp-ers en is er een groeiende vraag naar basis-
kennis in ondernemerschap ontstaan. Ook hopen we dat hierdoor meer Vwo-leerlingen en 
goede Havoleerlingen het EM-profiel kiezen. 
 
Welbevinden/sociale veiligheid (nr. 1, 2, 3) 
Conform de Koers zijn we van mening dat leerlingen tot betere resultaten komen als zij zich 
op hun gemak en veilig voelen. Om die reden bieden we in 2017 de training mindfulness voor 
leerlingen aan.  
Omdat ook de sociale veiligheid van belang is, herhalen we, na een positieve evaluatie, weder-
om de projecten Tweestrijd en Vriend en Vijand. 
In het kader van leren zelfstandig keuzes maken en weerstand te bieden tegen groepsdruk, 
willen we de voorstelling Playback aanbieden aan zowel de leerlingen van het 3e als het 4e 
leerjaar. 
 
Professionalisering (nr. 3)  
We zien steeds meer initiatieven ontstaan waarbij collega’s met en van elkaar leren waarvan 
hieronder twee mooie voorbeelden.  
 
Twee docenten hebben het initiatief genomen om een Regius brede Professionele Leerge-
meenschap te starten. Docenten ontwikkelen samen diverse vormen van nieuwe didactiek zo-
als ‘de hele taak eerst’, het werken met ‘fast feedback’ en ‘concept checks’. De deelnemers 
voeren de werkvormen uit, analyseren het gebruik en evalueren de werkvorm.  
  
Wat vorig jaar begon als een bijeenkomst over de kansen rondom de nieuwe wet onderwijstijd 
is inmiddels uitgegroeid tot een project ‘Gemotiveerd voor onderwijs’. Docenten onderzoeken 
met elkaar hoe ze de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen van andere scholen 
kunnen inzetten voor goed onderwijs. De onderwijsvisie die hieruit voortkomt, zal vertaald 
worden in praktische toepassingen in het schooljaar 2017-2018.  
 
Verder hebben docenten extra tijd gekregen om het werken met Chromebooks te integreren in 
hun lessen nu in leerjaar 1 en 4 en in geheel Accent gewerkt wordt met Chromebooks. In de 
sectie- en ontwikkelgesprekken zijn de vorderingen op dit gebied onderwerp van gesprek.  
  
Bijlagen: 
1. Gewenste resultaten basiskwaliteit inspectie 
2. Beschrijving projecten 
3. Evaluatie sectorplan 2016 
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Bijlage 1   Gewenste resultaten  
 
Tabel 1: 
Wit =   uit overzicht onderwijsresultaten 2016 van OCW 
Grijs/cursief=  uit overzicht Cum Laude 
 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 Gewogen  

3-jaars 
gemiddelde 

Havo/Vwo 
incl. TL/H 

Onderwijspositie 
t.o.v. advies 8,62% 3,93% 5,65% 6,06% 

Havo/Vwo 
Incl. TL/H 

Onderbouwsnelheid 

96,25% 95,97% 97,05% 96,44% 

Havo  Bovenbouwsucces 

77,73% 80,88% 88% 82% 

Havo Examencijfers 

6,55 6,51 6,48 6,48 

Vwo Bovenbouwsucces 

84,51% 87,25% 89% 88% 

Vwo  Examencijfers 

6,32 6,60 6,55 6,51 

 
Tabel 2: 

  Gewenst  
resultaat  
15-16 

3-jaars gem. 

Behaald 
resultaat  
15-16 
3-jaars gem. 

Norm Score t.o.v. 
norm 

Gewenst 
Resultaat 

16-17 

Havo/Vwo 
incl. TL/H 

Onderwijspositie 
t.o.v. advies 

4,75% 6% 4,75% Boven de norm 6,5% 

Havo/Vwo 
Incl. TL/H 

Onderbouwsnel-
heid 

97% 97% 95,47% Boven de norm 97% 

Havo  Bovenbouwsucces 82% 82% 79,87% Boven de norm 85% 

Havo Examencijfers 6,6 6,48 6,27 Boven de norm 6,6 

Vwo Bovenbouwsucces 87% 88% 81,82% Boven de norm 88% 

Vwo  Examencijfers 7 6,51 6,30 Boven de norm 6,7 
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Het gewenste resultaat is grotendeels behaald. Alleen het gemiddelde examencijfer Vwo is wel 
gestegen, maar heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.  Bij nader inzien, is dit re-
sultaat wat te ambitieus gesteld. 
 
De resultaten zijn berekend aan de hand van de normen van de inspectie met de bij ons be-
kende gegevens van het schooljaar 2015-2016. In de eerste tabel is zichtbaar welke gegevens 
door de inspectie zijn berekend en welke wijzelf met behulp van het administratieprogramma 
Cum Laude hebben berekend, omdat de inspectie deze nog niet heeft gepubliceerd. 
 
De inspectie hanteert de volgende berekeningswijze: 
Onderwijspositie t.o.v. advies van de basisschool 
Van de leerlingen wordt het advies van de basisschool vergeleken met de onderwijspositie in 
leerjaar 3. Leerlingen van wie de onderwijspositie in leerjaar 3 hoger is dan het advies krijgen 
de score +1. Leerlingen met een lagere onderwijspositie krijgen de score -1. Voor leerlingen 
met een dubbel advies geldt dat als zij in leerjaar 3 onderwijs volgen op het laagste niveau van 
dat dubbele advies, zij ‘neutraal’ meetellen (score 0). Komt deze leerling in leerjaar 3 op het 
hoogste niveau van dat dubbele advies, dan telt de leerling positief mee (score +1). 
  
Onderbouwsnelheid 
Deze indicator op vestigingsniveau geeft het percentage leerlingen weer dat vanuit leerjaar 1 
en leerjaar 2 is doorgestroomd naar een hoger leerjaar. Leerlingen die zijn blijven zitten tellen 
negatief mee. 
  
Bovenbouwsucces Havo 
Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de 
bovenbouw (klas 3 t/m 5) succesvol of niet succesvol afrondt. De indicator drukt het percen-
tage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt. 
  
Bovenbouwsucces Vwo 
Voor deze indicator wordt van iedere leerling bepaald of hij/zij het betreffende leerjaar in de 
bovenbouw (klas 3 t/m 6) succesvol of niet succesvol afrondt. De indicator drukt het percen-
tage leerlingen uit dat het schooljaar succesvol afrondt. 
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Bijlage 2  Actieplannen  
  
Projectplan team A  - september 2015 tot september 2017:  
Omgaan met meer-/hoogbegaafdheid 
Ingrid Terraneo 
  
Project 
Onderwijs op maat, op het gebied van cognitie en persoonlijke ontwikkeling, aanbieden aan 
een groep meer-/hoogbegaafden (Vwo brugklasleerlingen). Dit project startte in het school-
jaar 2015-2016. 
  
NB 
In de loop van het schooljaar bleek meer en meer dat wat goed was voor (hoog) begaafde leer-
lingen, ook goed was voor andere leerlingen en soms vice versa. Deze ervaringen wisselen we 
met elkaar uit en we nemen het resultaat mee in het onderwijs aan de andere klassen. 
  
Aanleiding 
In 2015-2016 heeft zich een groepje van ongeveer acht hoogbegaafde leerlingen aangemeld, 
van wie zes in Accent. Daarom wilde het team meer kennis en ervaring opdoen over de speci-
fieke doelgroep en wat in het onderwijs kan werken om deze leerlingen gemotiveerd voor on-
derwijs te houden. 
  
Doelstelling van het project 
Uit het gedrag, handelen en scores van de betrokken leerlingen blijkt motivatie voor de voort-
gang van de schoolse carrière. 
Hiertoe verzorgen de betrokken docenten voor leerlingen motiverend, betekenisvol onderwijs 
en kunnen leerlingen, binnen schoolkaders, persoonlijke doelen stellen. 
  
Te bereiken resultaten 
 Bij meer-/hoogbegaafde leerlingen blijkt uit hun scores en ontwikkelde vaardigheden (zo-

als plannen, samenwerken, doorzetten, zelfstandig werken, gedrag in de groep; zie ont-
wikkellijnen), dat zij zich op cognitief gebied en op persoonlijk gebied goed ontwikkelen. 

 In de lessen wordt door leerlingen een bepaalde mate van autonomie ervaren, doordat do-
centen in de lesstof keuzemogelijkheden opnemen met betrekking tot het tempo en de 
wijze waarop lesstof kan worden verwerkt. 

 Vaardigheden bij meer-/hoogbegaafde leerlingen worden in kaart gebracht en tot op het 
benodigde niveau ontwikkeld. 

 Meer-/hoogbegaafde leerlingen tonen zich gemotiveerd voor onderwijs. 
 Docenten wisselen hun ervaring en expertise uit en leren hiermee van elkaar. 
 
Concrete acties/voorbeelden 
1. Een groep docenten (twaalf) die les ging geven aan de betrokken leerlingen heeft een trai-

ning ‘Slim omgaan met hoogbegaafdheid’ (april 2015), gevolgd. 
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2. Alle ter beschikking gekomen kennis werd via de drive met de betrokken docenten en be-
langstellenden gedeeld (inmiddels ruim dertig collega’s). 

3. Betrokken leerlingen hebben voorafgaande aan de aanname, een intakegesprek gehad met 
de mentor/leermeester, teamleider en zorgcoördinator. 

4. Betrokken leerlingen zijn standaard een periode begeleid op het Pluspunt bij het aanleren 
van eerdergenoemde vaardigheden. 

5. Alle Vwo-brugklas Accent leerlingen, werkten structureel met de ’1blik agenda’ en oefen-
den dit in mentor-/leermeesterlessen. 

6. Leermeester en mentor hebben structureel aandacht gehad voor, en praktisch geoefend 
met de leerlingen, in de genoemde vaardigheden. 

7. Betrokken docenten, leermeesters, mentoren hebben (hoog)begaafde leerlingen op gedrag 
geobserveerd en interventies gepleegd (op basis van het 7-profielenmodel van Betts en 
Neihart). 

8. Aandacht voor het groepsklimaat en uitwisselen met leerlingen en ouders hebben een ho-
ge prioriteit gehad. 

9. Leerlingen reflecteerden tijdens oudergesprekken op hun doelen en presenteerden dit aan 
hun ouders. 

10. Geïnteresseerde brugklasleerlingen namen deel aan het honoursprogramma (zes leer-
lingen). 

11. Bij enkele lesonderdelen werd een grotere vrijheid door docenten met leerlingen afgespro-
ken om het programma in te vullen en de lesstof te verwerken. 

12. Enkele docenten hebben leerlingen de mogelijkheid geboden om te versnellen (hier is door 
leerlingen nog geen gebruik van gemaakt) of de lesstof te verdiepen (hier hebben enkele 
leerlingen wel gebruik van gemaakt). 

13. Onderzoek: hoe zijn leerlingen vooruit gegaan bij het verwerven van vaardigheden? Dit vindt 
plaats met hulp van Jan Bruin (0-meting 2015-2016 en 2016-2017 en vervolgmeting). 

14. Schriftelijke evaluatie onder lesgevende docenten over ervaringen met de leerlingen, de 
invulling van de lessen/lesstof en te gebruiken werkvormen. 
  

NB: 22 september 2016 heeft het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland een sympo-
sium over hoogbegaafdheid georganiseerd op de locatie Wilhelminalaan, waaraan een flink 
aantal docenten deel kon nemen. Dit leidde weer tot een verhoogde uitwisseling en aandacht 
voor dit onderwerp. 
  
Evaluatie en bijstelling tijdsplanning 
 Actienummers 3 t/m 14 zijn in 2015-2016 uitgevoerd en worden in 2016-2017 herhaald 

met de nieuwe brugklas(sen). 
 In februari 2017 uitwisseling ervaringen en expertise in groepen, team overstijgend. 
 Verwachte resultaat evaluatie brugklassen 1AC1 en docenten: december 2017, na verwer-

king van gegevens 2016-2017. 
 
Financiën dit schooljaar: 
 €1.000 voor cursusactiviteiten. 
 veertig klokuren totaal voor twee leermeesters die dit onderdeel in hun leermeesterschap 

hebben. 
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Verbeteren van de doorstroom van 3 naar 4 en zittenblijven tegen gaan 
Gea Dijkstra 
 
Waar gaan we mee door? 
Twee jaar geleden zijn we gestart met coaching en de Lenteschool in de 3e klas. Een nieuw 
initiatief om leerlingen die zwak staan extra te ondersteunen. Het project Lenteschool is ont-
wikkeld en zal ook dit jaar met subsidie een vervolg krijgen.  
 
Wat gaan we daarvoor doen? 
Als uitbreiding van dit project zullen we ons gaan concentreren op een vroegtijdige signalering 
in de derde klas door docent, mentor, leerling en ouders. We gaan dit letterlijk handvatten ge-
ven in de praktijk: we maken gebruik van een signaalformulier (plan van aanpak), de ervaring 
van KED-coaching in het mentoraat en vaklessen toepassen en een kweekvijver maken voor 
trainers (van het Regius en Studelta) voor de Lenteschool weekenden. 
 In het kader van verbeteren van de doorstroom is het belangrijk om vroegtijdig een goede 

signalering van leerproblematiek op vakinhoud en leerstrategie in het derde leerjaar te 
ontwikkelen met vakdocenten en mentoren. Hoe kijk jij naar de leerling, wat zie jij en hoe 
handel jij? Hoe kijkt de leerling naar zichzelf, wat ziet hij/zij en hoe handelt hij/zij? 

 Doel is dat de leerling én vakdocent eerder in de derde klas signaleren waar een leerling 
vastloopt in de stof. We leren de leerling aan te geven wat voor hem of haar een probleem 
is, de vakdocent herkent de signalen van de leerling, kan daar op anticiperen en de leer-
ling helpen. Op langere termijn zal bovenstaande uitmonden in een persoonlijk ontwikke-
lingsplan (plan van aanpak) voor elke leerling. 

 Met behulp van coaching door (KED)mentor en/of coach zal de leerling zich gesteund voe-
len en zijn eigen weg kunnen gaan. Als een leerling niet voldoende heeft aan coaching 
maar ook meer vakinhoud/lesstof hulp nodig heeft, dan zal de ondersteuning uitmonden 
in de Lenteschool. 

 
Wat is het resultaat? 
Ons toekomstperspectief is dat docenten en mentoren door middel van de opzet ‘coaching en 
Lenteschool’ in combinatie met KED-coaching meer handvatten krijgen en hun ervaring toe-
passen in het begeleiding van leerlingen ten aanzien van leren en motivatie. 
1. Alle leerlingen (mits voldoende capaciteiten op Havo- en Vwo-niveau) gaan over met vol-

doende basis voor het volgende leerjaar. Leerlingen hebben handvatten gekregen om met 
meer motivatie en/of inzet te werken. Meetbaar: door effectiviteit meten van het formulier 
Plan van Aanpak, enquête/interviews en rapportcijfers. 

2. (Op termijn geschoolde KED-)docent en (geschoolde KED-) mentor nemen de gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid voor effectieve samenwerking en communicatie. Meetbaar: door 
evaluaties. 

3. Mentor en/of coach en leerling leren om samen te werken aan leerdoelen (motivatie, inzet, 
planning). Mentoren voeren coachgesprekken. Meetbaar: door gesprekken. 

4. Lenteschoolweekenden organiseren waarin docenten van het Regius en trainers van Stu-
delta trainingen geven. 
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Wat hebben we daarvoor nodig? 
 Begroting 2016-2017: subsidieaanvraag lente/zomerscholen rond €24.000. 
 Aanstellen van coaches (drie) in de periode januari t/m mei voor in totaal dertig leerlingen, 

elke coach tien leerlingen, ongeveer twintig minuten per leerling per week. 
 Twee studiegroep begeleiders, studiegroep is vier keer per week aan het einde van de 

middag. 
 Projectcoördinator aanstellen vanuit ondersteuningspunt en/of de studiegroep begeleider 

voor de organisatie van coaching en Lenteschoolweekenden. 
 
Hoe gaan we evalueren, bij wie en wanneer? 
Interne evaluaties leerlingen 
Onderdeel 1: januari 2016- april 2016 – Na de coaching evalueren teamleider, mentoren en 
coaches welke leerlingen deel gaan nemen aan de Lenteschool. 
 
Onderdeel 2: mei 2016 – Resultaatmeting door analyse cijfers en evaluatie Lenteschool mid-
dels enquêtes onder deelnemers en docenten, beide door teamleider.  
 
Externe evaluaties door: 
 DUO (in het kader van de subsidie) 
 Universiteit van Maastricht  
 Studelta 

 
De resultaten van de evaluaties worden in de MZR besproken. 
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Projectplan team C 2016-2017 Vakoverstijgend/teamoverstijgend samenwerken 
Annelie Volgers 

 
Aanleiding 
Vanuit het team zelf én vanuit de teamleiders ontstond de wens om meer daadwerkelijk met 
elkaar aan zaken te werken, in plaats van over dingen te praten. Daar is de volgende werkwijze 
uit gekomen: sinds schooljaar 2016-2017 vergaderen de onderbouw teams (A-B-C) eerst een 
half uur apart en gaan vervolgens op onderwerp uiteen om met elkaar daaraan te werken.  
 
Doelstelling van het project 
Met het team op onderwijskundig vlak dusdanig samen werken/samen leren/samen delen, dat 
het geheel meer wordt dan de som der delen. Dit geldt dan voor team C als entiteit, maar ook 
voor team ABC (de onderbouwteams) samen.  
 
Het idee is dat deze manier van samenwerken 
 het team versterkt door ontwikkeling en bundeling van elkaars krachten. Door van en met 

elkaar te leren kunnen teamleden zichzelf overstijgen; 
 de organisatie versterkt doordat teamleden elkaar beter leren kennen en elkaar eerder op 

durven zoeken als er problemen of uitdagingen liggen; 
 de teamleiders de kans geeft om in ontwikkelgesprekken collega’s meer te begeleiden in 

(concrete) individuele behoeften die het algemeen belang ook versterken. 
 

Te bereiken resultaten 
Algemeen 
 De teamleden krijgen tijd en ruimte om samen aan onderwijsontwikkeling te werken. 

Teamleden kunnen voorbeelden van effectieve samenwerking benoemen (in de ontwikkel-
gesprekken, maar ook in de wandelgangen). 

 In ontwikkelgesprekken kunnen concrete(re) afspraken worden gemaakt, desgewenst 
tweezijdig (wat heeft het teamlid nodig, wat kan de teamleider daarin bieden). 

 Docenten leren van en met elkaar door het uitwisselen van expertise. Het uitwisselen op 
zichzelf bevordert op haar beurt het samenwerkend en projectmatig leren. 

 Leerlingen kunnen een verandering benoemen in de grotere aandacht voor vakoverstijgen-
de vaardigheden (bijvoorbeeld verslagen schrijven, studievaardigheden én grammatica-
onderdelen voor de talen, …).  
 

Concrete voorbeelden  
 In team A-B-C wordt een grammaticawijzer geïmplementeerd die in de loop van dit 

schooljaar in de lessen Nederlands wordt geïntroduceerd en vervolgens in de (moderne én 
klassieke) vreemde talen wordt benut. Idealiter wordt er in alle taalvakken in alle drie leer-
jaren tenminste naar verwezen.  

 Wordt bewerkt tot een interactieve versie die leerlingen op hun Chromebook kunnen 
plaatsen. 
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 Door een afvaardiging van de taalvakken wordt opnieuw besproken om te kijken waar 
punten tot verbetering zitten en op welke manier deze nog effectiever in de les kan wor-
den ingezet (bv. door een grammaticaweek in klas 2 in te stellen). 

 
 Een groep collega’s buigt zich over de gewenste opbouw van leerjaar 1, gezien vanuit het 

mentoraat maar met medewerking/inbreng van de vakdocenten. Wat is een logische op-
bouw van het jaar? Welke regels spreken we af zodat leerlingen vanaf dag 1 de uitda-
ging/verleiding krijgen waar ze naar zoeken op het voortgezet onderwijs, terwijl we ze te-
gelijkertijd niet dusdanig in het diepe gooien dat bij sommigen de motivatie al heel snel 
verdwenen is? Het gaat dus om de drieslag:  
- wennen aan school,  
- opdoen van (studie)vaardigheden en  
- omgaan met toetsen (planning en toetsdruk) voor leerlingen en docenten.  

 
 Een groep collega’s is gestart met een verdiepingsprogramma voor Vwo 2 te maken, in 

aansluiting op de projecttijd in Vwo 2 (regulier). Doel is dit jaar in periode 1 een program-
ma voor periode 2 op te zetten, in periode 2 voor periode 3 en in periode 3 voor periode 1 
volgend schooljaar, zodat er dan een compleet programma voor de 2e klas ligt. In school-
jaar 2017-2018 kan dan een volledig programma gedraaid worden en kan gekeken wor-
den of in aansluiting hierop ook voor 3 Vwo een verdiepingsprogramma uitgezet kan wor-
den. 
 

Globale tijdsplanning 
Schooljaar 2016-2017:  
 Augustus: start samenwerkend overleg (‘op onderwerp vergaderen’) 
 Januari: tussentijdse ‘evaluatie’: wat heeft het tot nu toe opgeleverd (concrete opbrengsten 

van de groepen) 
 Februari: uitwisseling groepen 
 April: zowel in teams als in individuele ontwikkelgesprekken is manier van werken bespro-

ken en zijn verbeterpunten aangegeven. 
 Juni: verbeterde opzet wordt ‘klaargezet’ voor overlegstructuur volgend schooljaar. 

 
Schooljaar 2017-2018: 
 Er wordt gewerkt met ‘vakoverstijgend & teamoverstijgend overleg 2.0’. 

 
De verwachting is dat door het tegemoet komen aan de wensen van de teamleden (te weten 
meer professionele speelruimte en daadwerkelijke werktijd) het gewenste effect bereikt wordt. 
De insteek is in lijn met de werkvisie van het Regius SMT (congruent zijn in woorden ⬄ han-
delingen, ruimte geven, haalbare doelen stellen en het beste uit mensen halen). 
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Evaluatie en borging 
In januari gaan de werkgroepen uit de teams de opbrengsten aan elkaar presenteren. 
In de ontwikkelgesprekken wordt de nieuwe manier van werken in het teamoverleg individueel 
besproken en de teamleiders leggen de uitkomsten vast in een document. Op basis van de 
aangegeven verbeterpunten past de teamleider de overlegstructuur aan voor komend school-
jaar.  
 
Financiën 
 Kostenplaatje voor omzetting grammaticawaaier en studievaardighedenboekje naar inter-

actieve PDF en/of app op Chromebook. 
 Onderzoek naar het gebruik van een digitale planner (zoals de digitale 1-Blik agenda). 
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Gemotiveerd voor onderwijs 
Stan Poppe 
  
Wat willen we bereiken? 
In april 2016 zijn we gestart met het project gemotiveerd voor onderwijs. In het projectplan 
dat we in juni met de directie hebben besproken staat over het te bereiken resultaat in april 
2017 het volgende: 
“Met een groep docenten zijn we twee dagen gaan werken aan een plan dat beschrijft hoe we 
invulling willen gaan geven aan een project waarmee we ons onderwijs kunnen verbeteren.  
 
We zijn tot de conclusie gekomen dat we ruimte willen geven aan diverse ontwikkelingen die 
nu plaatsvinden. Dat de leerling en de onderwijskwaliteit centraal moeten staan en dat ver-
nieuwen op zichzelf geen doel is. 
 
We willen nadrukkelijk de samenwerking zoeken met alle docenten en secties op het Regius 
College, gebruikmakend van de diversiteit die er is. We willen leren van elkaar, maar ook van 
andere scholen en van externe deskundigen. 
 
In het schooljaar 2016-2017 willen we invulling geven aan hoe we het onderwijs op de sector 
Havo/Vwo willen vormgeven. Of we daarbij tot een gezamenlijke aanpak komen die door ver-
schillende secties wordt overgenomen, of dat daar grote verschillen tussen zitten, dat gaan we 
ontdekken!” 
  
Dat betekent dat het resultaat in april 2017 ook gezien kan worden als de start van een verde-
re ontwikkeling op de sector Havo/Vwo. Wat de activiteiten in het vervolg van ‘gemotiveerd 
voor onderwijs’ gaan inhouden, is nu lastig aan te geven. Dat moet richting april 2017 vorm 
gaan krijgen. 
  
Wat gaan we daarvoor doen? 
Dit jaar werken we aan de invulling hoe we ons onderwijs willen vormgeven. Hiervoor gaan we 
eerst door een fase van ‘voeden’. Dat doen we door middel van literatuurstudie, het bezoeken 
van andere scholen, studiedagen en het uitvoeren van enkele pilots. De pilots zijn dit school-
jaar dus een onderdeel van het voeden. 
Het zijn wat dat betreft pilots met het karakter van een vliegwiel (versterken van werkende as-
pecten die reeds aanwezig zijn) en/of een proeftuin (om te proberen of het werkt). 
Het karakter van de opbrengst heeft als consequentie dat het een vervolg moet krijgen in ont-
wikkeling en planvorming voor ons (vernieuwde) onderwijs en dat er ruimte moet zijn om 
daaraan te werken. 
  
Wat hebben we daarvoor nodig? 
Een mogelijkheid is om vanaf april te gaan werken met een nieuwe projectgroep (niet persé 
nieuwe collega’s) die tot juni gaat werken aan een nieuw projectplan. De activiteiten in dit pro-
jectplan moeten dan meer het karakter krijgen van een pilot (om te proberen en te kijken wat 
wel en niet werkt om op te schalen) en/of een project (om te implementeren). 
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Voorbeelden van activiteiten in het volgend jaar zouden kunnen zijn: 
 Een vak voor een hele jaarlaag parallel aanbieden waarbij leerlingen op verschillende vaar-

digheden, tempo of niveau uit een verschillend aanbod kunnen kiezen ( dit jaar door om-
standigheden niet gelukt). 

 Het werken voor een gehele jaarlaag in een dagindeling waarbij een scheiding wordt ge-
maakt tussen tijden waarin vakken instructie aanbieden en tijden waarin leerlingen ver-
werkingsopdrachten in allerlei vormen verrichten. 

 Tijd voor vertaling visie naar sectieplannen. 
 Ontwikkeltijd voor tenminste één pilot per sectie en gemeenschappelijke pilot op teamni-

veau. 
 Studiedagen/scholingsdagen/evaluatiedagen Havo/Vwo breed. 
 Tijd projectteam om bovenstaande te organiseren, te stimuleren en te evalueren. 

 
Welke activiteiten het concreet worden is nu nog niet aan te geven. In ieder geval zijn het acti-
viteiten gebaseerd op de ‘voeding’ die nu wordt verzameld en het plan die dat gaat opleveren. 
Docenten zullen ook in het schooljaar 2017-2018 ontwikkeltijd nodig hebben om verder te 
gaan met ‘het plan’ dat ‘gemotiveerd voor onderwijs’ gaat opleveren. Hoeveel zal afhangen 
van het nieuwe projectplan.  
 
Gemotiveerd voor onderwijs zou misschien kunnen leiden tot een continu ontwikkelproces 
waarbij de intensiteit van het werken aan vernieuwing / verbetering een golfbeweging zal zijn. 
In dat ontwikkelproces moet dan bewust cyclisch worden gewerkt aan concrete doelen. 
 
In schema de bijstelling van ‘Actieplan leerlingen coachen bij ontwerpen eigen leerroute’ naar 
‘Gemotiveerd voor Onderwijs’  
  

 Thema: Leerlingen kunnen hun 
leerproces plannen, mo-
nitoren en evalueren 

Eigenaar(s) Stan Poppe en Frode 
Numan 

 Wat bereiken we in 
één jaar? (doelstel-
ling(en)) 

leerlingen beter motiveren / betere leerresultaten 
a. ruimte voor invulling per sectie 

Beoogde resultaat en 
wanneer tevreden? 

goed onderbouwde, breed gedragen visie en plan van aanpak 
a. inventarisatie: overzicht van diverse ontwikkelingen die invloed hebben 

op ons onderwijs 
b. breed gedragen visie op hoe wij bij het Regius onderwijs vorm willen ge-

ven 
c. uitgewerkte aanpak van hoe we onderwijs willen geven 

Hoe zien we dat het 
resultaat bereikt is? 
(indicatoren/ norm) 

inventarisatie: beschrijvingen van schoolbezoeken, beschrijvingen van in-
terne pilots, verslagen studiedagen, overzicht literatuur, verslag thema ou-
deravond, verslag inventarisatie bij leerlingen enz. enz. 
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visie: docenten kunnen de visie op hoe het onderwijs vorm te geven in ei-
gen woorden vertalen naar handelen en verantwoorden aan de visie. In het 
handelen is zichtbaar dat verschillende lesvormen en organisatievormen ter 
bevordering van de motivatie van leerlingen worden toegepast. 
Docenten kunnen aangeven welke activiteit ze inzetten ter bevordering van 
de motivatie en waarom ze denken dat dat werkt. 
 
uitgewerkt plan van aanpak: een nieuw projectplan voor schooljaar 2017-
2018 

  
Plan van aanpak 

Wat? (activiteiten) Werkwijze: creatieproces 
a. diverse inventarisaties (secties, leerlingen, externe partijen, etc.) 
b. pilots 
c. studiedagen 
d. plannen uitwerken op sectieniveau 

Hoe? In het project werken we volgens het principe van het creactieproces van 
Robbert Coppenhagen.  

Wie? (betrokkenen) directie: opdrachtgever 
projectleider: Frode Numan 
monitor: Stan Poppe 
projectteam: zes docenten 
klankbordgroep: acht docenten 

Wanneer? Tussen zomervakantie 2016 en Kerst 2016 
Studiedag visie 
Uitvoeren pilots → september tot en met december 
Vervolg inventarisatie (o.a. leerlingen enquête) 
Vervolg communicatie actoren 
  
Kerst 2016 tot 1 april 2017 
Evaluatie 
Visie(s) en plannen bijstellen 
Vervolg communicatie actoren 

Middelen?  Ontwikkeltijd docenten 2016-2017 
 Projectleider, Frode Numan: 240 klokuren op jaarbasis 
 Projectteam: 160 klokuren op jaarbasis, totaal 960 klokuren 
 Klankbordgroep: 40 klokuren op jaarbasis: totaal 320 klokuren 
  
NB subsidie LerarenOntwikkelFonds (LOF) wordt hiervoor ingezet. 
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Meten resultaat en borging 
 

Hoe meten we, bij  
wie en wanneer? 

opleveren resultaat 
project 2016-2017 

presentatie aan directie, 
MZR en docententeam 

april 2017 

 nieuw projectplan 
schooljaar 2017-2018 

presentatie projectplan 
aan directie 

juni 2017 

 opleveren resultaat 
project 2017-2018 

presentatie aan directie, 
MZR en docenten 

april 2018 

Wie meet? opdrachtgever, monitor, projectleider en projectteam spelen ieder hun rol. 

Rapportage?  Projectteam brengt in april 2017 verslag uit. 
 Projectleider en monitor zijn verantwoordelijk voor de verslaglegging 

aan directie. 
 Directie beschrijft op basis van verslaglegging opbrengst van project en 

het vervolg /implementatie in sectorplan.  

Borging? In sectorplan  
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Leerlingen gespreid, dan wel flexibel examen laten doen 
Simon Menting  
 
In het schooljaar 2016-2017 krijgt een aantal leerlingen de mogelijkheid om gespreid examen 
te doen. Voor een deel zullen ze nog vakken in 4Havo dan wel 5Vwo volgen en voor de overige 
vakken gaan ze al op voor het examen. Deze leerlingen worden geroosterd in 5Havo / 6Vwo. 
Zo worden ze wel gevolgd als een reguliere examenkandidaat en ontvangen daardoor ook de-
zelfde benodigde informatie. 
 
Aan het einde van schooljaar 2016-2017 zullen de leerlingen voor de gedane examens ge-
slaagd zijn. De overige vakken 4Havo / 5Vwo zijn op niveau en in deze vakken doen deze 
leerlingen het volgende schooljaar examen in 5Havo / 6Vwo. De vrijgekomen uren kunnen 
worden ingezet om extra ondersteuning te krijgen voor de vakken die nog afgerond moeten 
worden, of oriënteren op Mbo/Hbo, of zelfs stage lopen. Binnen de huidige regelgeving is dit 
uitvoerbaar. In het kader van zorgvuldigheid en overzicht starten we met een beperkt aantal 
leerlingen. 
 
Deze leerlingen zouden bij het strikt hanteren van de bevorderingsnormen zijn blijven zitten 
in het voorexamen jaar. Omdat zich in hun geval bijzondere omstandigheden voordeden, heeft 
de docentenvergadering besloten om deze leerlingen over te laten gaan. Weliswaar gedeelte-
lijk, want een aantal vakken worden door de leerlingen gevolgd in de voorexamenklas. Voor de 
lessen in de examenklas zijn deze leerlingen ingeroosterd en voor de lessen in de voorexa-
menklas gedeeltelijk. In samenspraak met hun coach en lesgevende docent bepalen ze wan-
neer en waar ze de overige lessen in de voorexamenklas volgen. Om te bezien of dit alles tot 
een werkbare situatie leidt, volgen we deze leerlingen en het logistieke/organisatorische pro-
ces voor de duur van een jaar. Aan het einde van de eerste twee toetsperiodes zullen leer-
lingen en mentoren mondeling worden bevraagd aangaande hun bevindingen. Aan het einde 
van dit schooljaar zal ‘gespreid examen doen’ ook bij de lesgevenden worden geëvalueerd. 
 
Het toezicht op de leerlingen zal worden gedaan door betrokken teamleiders, de huidige men-
toren en de toekomstige mentoren. Deze ‘zichtgroep’ zal als een soort denktank gaan funge-
ren, bekijkt periodiek de ontwikkelingen en stelt, indien nodig, de processen bij. Zij houdt de 
betrokkenen docententeams/docenten op de hoogte. De verantwoordelijke teamleider stuurt 
mentoren en collega teamleiders aan. Zorgt voor communicatie intern als ook naar externe 
instanties. De rollen, die de deelnemende participanten hebben, worden besproken in een bij-
eenkomst aan het begin van het schooljaar 2016-2017. Daarin zal verder ook de taakom-
schrijving van de ‘zichtgroep’ verduidelijkt worden. 
 
Het streven is om leerlingen die door omstandigheden zouden moeten doubleren de kans te 
geven om toch voortgang te maken en ze alvast in een aantal vakken examen te laten doen. 
Dit geeft minder werkdruk voor de bewuste leerling en meer tijd om te werken aan herstel, 
dan wel minder stress ervaringen. Uiteindelijk, na een geslaagde pilot, zal er overwogen wor-
den of leerlingen eerder (deel)examen kunnen gaan doen. Gedwongen doubleren vanwege ex-
terne (zorg) omstandigheden zoveel mogelijk voorkomen. Hier zal een motiverende werking 
van uitgaan.  
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Docenten/mentoren/team zijn samen verantwoordelijk voor het aanbieden van deze mogelijk-
heid. Als team meer mogelijkheden creëren voor leerlingen. 
 
Deze pilot vindt plaats vooruitlopend op de wens om het onderwijs te flexibiliseren waardoor 
het mogelijk wordt om niet alleen vervroegd examen te doen maar ook op een hoger niveau of 
in extra vakken.  
 
Benodigdheden 
 Faciliteren in uren voor coach/mentor. Past binnen de huidige KED-coach inzet. 
 Administratieve ondersteuning om lessen, toetsen en examens in te plannen. 
 
Beoogde resultaten na 1 jaar: 
 Motivatie van leerlingen gaat omhoog (verantwoordelijk voor eigen leren). 
 Leerlingen slagen voor de vakken waar ze deelexamen in hebben gedaan. 
 Leerlingen zijn in staat om samen met hun mentor zelf hun studietraject vorm te geven 

binnen bestaande roosters.  
 
Nadat de examenuitslag bekend is, zal er een evaluatie van deze pilot plaatsvinden middels 
een panelgesprek met de deelnemende leerlingen en mentoren. Ook zal de lesgevende docen-
ten gevraagd worden wat hun ervaringen zijn.  
 
Beoogde resultaten na 2 jaar: 
 Leerlingen halen hun gewenste diploma. 
 Leerlingen hebben de vrijgekomen uren daadwerkelijk besteed aan hun schoolloopbaan.  
 De aanpassingen die nodig zijn om flexibele trajecten breder in te voeren zijn in beeld ge-

bracht. 
 
Evaluatie 
Nadat de examenuitslag bekend is zal er een evaluatie van deze pilot plaatsvinden middels 
een panelgesprek met de deelnemende leerlingen en mentoren. Ook zullen de lesgevende do-
centen gevraagd worden wat hun ervaringen zijn. De resultaten hiervan zullen t.z.t. worden 
opgenomen in de evaluatie van het sectorplan.  
 
Toekomst 
Iedereen heeft zijn eigen interesses en talenten en daar willen we rekening mee houden. Als 
een leerling sneller klaar is met de lesstof dan anderen, dan hoeft deze leerling niet te wachten 
totdat de rest van de klas klaar is. Je mag dan zelf kiezen wat je wilt doen: gewoon doorwer-
ken, werken aan een ander vak of kiezen voor een activiteit. De mogelijkheid gaan bieden om 
toetsen te maken op het moment dat de leerling eraan toe is. ‘Flexibele examens’ mogelijk 
maken, zodat een diploma in een kortere tijd te behalen valt. De mogelijkheid bieden om 
examens op een hoger niveau af te ronden. 
Onderzoek op het Picasso Lyceum heeft uitgewezen dat 30% van de leerlingen in voorexamen-
klassen eerder in een vak examen zouden willen doen. Cijfers over leerlingen die op een hoger 
niveau geëxamineerd willen worden zijn (nog) niet voorhanden. 
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Wat zien we dan voor ons? 
 Met een aanpassing in wet- en regelgeving (volgend schooljaar (2017-2018) stelt staats-

secretaris Dekker scholen in de gelegenheid om mee te doen aan de pilot ‘maatwerkvari-
anten’, waarbij flexibel examineren en examens op een hoger niveau mogelijk zijn. 

 Flexibele inpasbaarheid van docenten. Naast reguliere rooster een beschikbaarheidsroos-
ter. 

 Informatie vanuit DUO, hoe cijfers aan te leveren en leerlingen op te voeren. 
 Coachende docenten. 

 
Leerlingen hebben, kunnen en krijgen: 
 grote invloed op het individuele rooster; 
 sneller en gedegener oriëntatie op een vervolgopleiding; 
 breder gedifferentieerd en gepersonaliseerd les; 
 mogelijkheid om in extra vak examen te doen, of op een hoger niveau in een vak examen 

te doen. 
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Aandacht voor resultaat  
Bart Hermans 
 
0. De opdrachtgever en opdrachtnemer 
OPDRACHTGEVER:  Sectordirectie Regius College Wilhelminalaan, Ingrid Tjio en Winnie Bol 
   Raap 
OPDRACHTNEMER: Bart Hermans, teamleider Vwo bovenbouw (schooljaar 2015-2016 met 

Sonja Staal). 
ONDERSTEUNERS: teamleden Vwo bovenbouwteam, evt. aangevuld met leden andere 

teams. 
 
1. Resultaatdefinitie 
De vraag: Hoe krijgen we docenten zover dat zij bewust, minder impliciet, bijdra-

gen aan de individuele ontwikkeling van metacognitie (leren leren) bij 
leerlingen van de sector Havo/Vwo onder- en bovenbouw?  
Leerlingen hebben inzicht nodig over wat ze denken te kunnen en hoe 
ze het beste kunnen leren. Vervolgens moeten zij leeractiviteiten (vaar-
digheden) ontwikkelen (met en zonder onze hulp), zoals oriënteren op 
de taak, evalueren van eigen kennis en vaardigheden, plan van aanpak 
maken, het leerproces bewaken en bijstellen, de juiste leerstrategieën 
toepassen, (zelf)reflectie. 
Overkoepelende vraag: Hoe kunnen we binnen de huidige onderwijs-
structuur de doorstroom van leerlingen vergroten, zodat iedere leerling 
met een passend diploma de school verlaat, zonder onnodige vertra-
ging? Diverse andere projecten op deze school beantwoorden deelas-
pecten van deze vraag. 
 

De aanleiding:  -   doorstroomrendement bovenbouw, Havo en Vwo, moet verbeteren. 
-  m.i.v. schooljaar 2014-2015 is basisschooladvies enige graadmeter
 voor toelating leerlingen. Onzekerheid over niveau instroom, wat
 voor gevolgen voor doorstroom? 

 
De doelstelling: Doel 1: Iedere leerling voelt voldoende persoonlijke betrokkenheid van 

de docenten. De betrokkenheid vertaalt zich in aandacht voor de per-
soon, de individuele leervorderingen en de wijze waarop leervorderin-
gen geboekt kunnen worden. Leerlingen kunnen in dit kader benoemen 
welke specifieke instructie, ondersteuning en begeleiding gegeven is. 
Docenten kunnen benoemen op welke wijze hun aandacht voor indivi-
duele leerlingen vergroot is en welke specifieke instructie, ondersteu-
ning en begeleiding zij gegeven hebben.  

 
 Doel 2:  Versterken/ontwikkelen/vergroten van metacognitieve vaar-

digheden (zodat iedere leerling met een passend diploma de school 
verlaat, zonder onnodige vertraging). Docenten beschikken over een 
divers repertoire van manieren waarop dit bereikt kan worden. Leer-
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lingen kunnen aangeven in welke mate zij de verschillende metacogni-
tieve vaardigheden beheersen en aangeven waarbij zij ondersteuning 
nodig hebben. 

 
Het projectresultaat: Wat hebben we gedaan en wat gaan we doen? 
  

Gedaan in schooljaar 2015-2016: 
1.  Interviews doubleurs en niet-doubleurs in 4V/5V, om oorzaken van 

doubleren en vooral succesfactoren te achterhalen. Wanneer gereed? 
18 december 2015. Resultaat: overzicht van problemen en gewenste 
acties op vijf niveaus: leerling, docent, ouder, mentor en schoolor-
ganisatie.  

  
2.  Om teamleden mee te laten denken in de analyse, werden niet de 

resultaten van het onderzoek gepresenteerd, maar is het idee ont-
staan om docenten over de onderzoeksresultaten te laten nadenken 
in de vorm van het geven van quotes van leerlingen. Docenten be-
spraken met elkaar deze quotes en deelden hun ervaringen. Op deze 
manier wilden Sonja en ik de bewustwording met betrekking tot het 
belang van persoonlijke aandacht vergroten en streven we naar een 
gedeelde visie over dit onderwerp. Dit heeft in de periode januari-
juni 2016 plaatsgevonden. 

 
3.  Met name Michelle McDonnell heeft voorbeelden gepresenteerd van 

wat binnen de school al werkt en wat de mogelijkheden zijn. Voor-
beelden werden gegeven aan de hand van modellen, met name het 
leerstijlen- en reflectiemodel van Kolb en het CAR-model. In het 
CAR-model is er zowel aandacht voor competenties als autonomie 
en de relatie. Dit CAR-model helpt bij het ontwikkelen van metacog-
nitieve vaardigheden. Uit onderzoeken blijkt dat metacognitieve 
vaardigheden een sleutel tot succes kunnen zijn voor het verbeteren 
van de doorstroom. Dit heeft in de periode februari-april 2016 
plaatsgevonden. 

 
4.  Met deze modellen en voorbeelden in het achterhoofd konden do-

centen een praktische invulling geven aan het trainen van de meta-
cognitieve vaardigheden bij hun leerlingen. Hiervoor werden geen 
concrete werkafspraken met de docenten gemaakt. 

 
5.  In de week van 4 april 2016 zou een tussenbalans worden opge-

maakt en aan het einde van het schooljaar zou tijdens een team-
overleg gevraagd worden naar de ervaringen en ingezette acties. De 
tussenbalans heeft plaatsgevonden, de eindbalans niet. Op een paar 
docenten na heeft niemand bewust acties ondernomen. 
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 Gedaan en te doen in schooljaar 2016-2017: 
1.  Doorstroomgegevens verzamelen en analyseren d.m.v. Cum Laude 

en de gegevens in SOM. Wanneer? Jaarlijks, schoolperiode 1.  
 
2.  Aansluiting zoeken met de verwante projecten, zoals LOF (POP), 

KED-SENS (TER), Lenteschool (DYA). Enkele mentoren uit 4 en 5V 
volgen sinds september 2016 de KED-SENS training. Enkele teamle-
den zitten in de klankbordgroep van het LOF project ‘gemotiveerd 
voor onderwijs’. Wanneer? Start schooljaar 2016-2017.  

 
3.  Een a twee teamleden het voortouw laten nemen, i.p.v. de teamlei-

der omdat het product van en voor de docenten moet zijn. Wanneer? 
November 2016. 

 
4.  Het team uit de verslagen van de teambijeenkomsten een bundeling 

van de werkende praktijk laten maken, met als resultaat drie lijsten: 
lijst-wat wel werkt, lijst-wat niet werkt, lijst-resterende vragen. 
Wanneer? November-december 2016. 

 
5. Docenten uit het Vwo bovenbouwteam en andere geïnteresseerde 

docenten ontwikkelen met behulp van de bij punt 4 genoemde lijs-
ten minimaal drie manieren om één of meer metacognitieve vaardig-
heden te trainen, waarbij de onderdelen die ‘wel’ werken duidelijk 
herkenbaar zijn. Met het team wordt besproken of, ter wille van de 
herkenbaarheid en effectiviteit voor leerlingen en docenten, een 
keuze voor één of meer manieren gemaakt moet worden. Hiervoor is 
het van belang dat mensen zichzelf hierin kunnen herkennen en in-
schalen, bijvoorbeeld van expert tot beginner. Het vertrekpunt is dat 
iedereen in ieder geval alle leerlingen meer individuele aandacht 
gaat geven. Vervolgens krijgen de docenten de keuze of ze hierbij 
aan één of meer metacognitieve vaardigheden aandacht zullen be-
steden. De docenten geven aan aan welke metacognitieve vaardig-
heden zij in hun lessen expliciete aandacht zullen besteden, op wel-
ke manier zij dit zullen doen en op welke wijze zij hierover in de 
loop van het schooljaar verslag zullen doen.  
Wanneer? Januari-maart 2017. 

 
6. Het bovenstaande delen met de andere teams. Geïnteresseerden uit 

de hele sector Havo/Vwo worden uitgenodigd voor een teambijeen-
komst waarin een drietal voorbeelden van werkzame lespraktijken 
worden gepresenteerd. Deze en de overige werkzame lespraktijken 
worden beschreven in een document dat op de drive voor iedereen 
toegankelijk zal zijn. Het zou bijvoorbeeld ook via de secties kun-
nen. Hierbij zal ook toegelicht worden of het gewenst is dat iedereen 
dezelfde manier van werken hanteert. Wanneer? April-juli 2017. 
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7.  Enquête afnemen in 4V/5V, tijdens stamklas en/of mentoruren, om 

te achterhalen in welke mate zij de bovenbeschreven persoonlijke 
betrokkenheid van docenten en aandacht voor het vergroten van 
metacognitieve vaardigheden hebben ondervonden en wat zij hier-
aan hebben gehad met betrekking tot leervorderingen en persoonlij-
ke ontwikkeling. De enquête zal door teamleden worden opgesteld. 
De dataverwerking- en analyse en verslaglegging zal door dezelfde 
docenten en de teamleider worden gedaan. Wanneer gereed? Einde 
schooljaar 2016-2017. Het handelen van de docenten, zoals om-
schreven bij de doelstellingen van dit project, zal onderdeel zijn van 
de ontwikkelgesprekken met de docenten.  
Wanneer? Maart-juli 2017. Resultaat: overzicht van problemen en 
gewenste acties op vijf niveaus: leerling, docent, ouder, mentor en 
schoolorganisatie. Wanneer gereed? September 2017.  

  
De afbakening Geen specifiek onderzoek en verbeterplan naar motivatie van leer-

lingen. Ook zullen geen andere structurele onderwerpen onderzocht 
worden, zoals aanpassing van de lessentabel. 

 
Programma van eisen -  Docenten kunnen een werkbare vorm van begeleiding en training in 

 de lessen kiezen, waarin zowel praktische handvatten als facilitaire 
 voorzieningen worden aangeboden. 

 -  Concrete aanwijzingen en tips. 
 
2. Randvoorwaarden  -  Betrokkenheid in de teams krijgen 

-  Scholingsaanbod 
-  Ruimte voor docenten om te experimenteren, zoals tijd, feedback 

vragen …. 
 
3. Fasering                  - Zie projectresultaat 
 
 
4. Beheersplannen 
Geld: Afhankelijk van welke scholings- en ondersteuningsbehoefte ontstaat. 

Bijvoorbeeld KED-SENS training niet alleen voor mentoren, maar alle 
docenten. 

 
Organisatie: Bart Hermans. 
 
Kwaliteit: Teamoverleg wordt door de teamleider geleid. Overleg over het project 

wordt door één a twee voortrekkende docenten geleid (zie projectresul-
taat punt 3). 
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 Bij alles wat we doen moeten we ons steeds afvragen of het voldoet aan 
de doelstelling van het projectplan: namelijk de ontwikkeling van werk-
bare werkvormen en handelingen ter verbetering van metacognitie. 
 

Informatie: Opdrachtgevers en teamleiders over voortgang/product. Bij tussenpro-
ducten kunnen de teams om feedback gevraagd worden. 

  
Tijd: Zie hieronder. 
 
5. Activiteitenplanning 

 

Wat Wanneer Afgerond  
ja / nee 

Wie 

1. Cum Laude en SOM gege-
vens verzamelen en analyse-
ren 

november 2015 
en januari 2016 

Ja Désirée, Bart en Sonja 

2. Interviews doubleurs en  
niet-doubleurs 

november, de-
cember 2015 

Ja Desiree 

3. Presentatie onderzoek in 
teams, uitkomsten interviews  
Presentatie belang metacog-
nitieve kennis en vaardighe-
den. 

januari 2016 Ja Bart en Sonja in teams 

4. docenten gaan een concrete 
invulling van de lessen be-
spreken 

februari 2016 Bart Ja 
Sonja nee 

teamoverleg Bart en Sonja in 
teams, presentatie Michelle 
McDonnell  

5. tussenevaluatie april 2016 Bart Ja 
Sonja nee 

teamoverleg Bart en Sonja 

6. evaluatie schooljaar 2015-
2016 

juni 2016 Nee teamoverleg 

7. aansluiting bij Gemotiveerd 
voor onderwijs 

juni 2016 Ja René Schaap (heeft zich later te-
ruggetrokken), Irina de Wilde 

8. start KED-SENS training sept. 2016 Ja 4V: GTM, ALB, THE 5V: BLL, MCD 

9. voortrekkers inzetten november 2016 - MCD, GTM?  

10. werkende praktijk bundelen november-
december ‘16 

- Team F (BB vwo) en geïnteres-
seerden 
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11. afspraak maken te volgen lijn januari-maart 
2017 

- Team F (BB vwo) en geïnteres-
seerden 

12. teamplan en afspraken delen april-juli 2017 - Secties? Teams? Geïnteresseer-
den? 

13. enquêtes afnemen Juli 2017 - Afnemen: mentoren 
Analyse en rapportage: voortrek-
kers en teamleider 
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Bijlage 3   Evaluatie van de projecten sectorplan Havo/Vwo 2016 
 
We evalueren de activiteiten aan de hand van de volgende kwaliteitsvragen: 
 Wat willen we bereiken? 
 Wat gaan we daarvoor doen? 
 Wat hebben we daarvoor nodig? 
 Wat is het resultaat? 
 Waar gaan we mee door? 

 
Deze vragen vormen de cyclus waarmee we ons beleid plannen, evalueren en bijstellen. Hier-
onder de samenvatting van de evaluaties van de projecten. De KED-training en de Lenteschool 
zijn ook in de MZR geëvalueerd.  
 
Actieplan KED-training voor mentoren (bijlage 2 in vorig sectorplan) 
Tijdens de training is gesproken met de trainers over het gebruik van de technieken als de 
school niet volgens de Kunskapskolan visie werkt. Er is daarbij meer gezocht naar het gebruik 
van technieken die passend zijn bij het Regius. De training is positief geëvalueerd. De mento-
ren voeren nu gesprekken in mentortijd. De 4Havo-mentoren hebben succesvol de ouderge-
sprekken anders vorm gegeven door leerlingen zelf de oudergesprekken te laten voeren waar-
in ze een presentaties geven van hun vorderingen. Dit zal worden gecontinueerd.  
 
De zelfreflectie van de leerling blijft een belangrijk aandachtspunt bij de coaching. We gaan 
ruimte bieden aan ‘goede’ leerlingen om, nog op kleine schaal, lesuren te ruilen. Bijvoorbeeld 
een uur Nederlands minder voor een uur wiskunde meer. Het mentorprogramma en de aan-
sluiting van het mentoraat onderbouw - bovenbouw blijft steeds in ontwikkeling. Nieuwe 
mentoren volgen de KED-SENS training; mentoren die vorig schooljaar deze cursus hebben 
gevolgd, volgen nu de aanvullende/gevorderde cursus. Een aantal mentoren wil de mogelijk-
heden van peercoaching inzetten. Vandaar dat de basistraining is uitgebreid met deze moge-
lijkheid.  
 
Beoogde resultaat 
Docenten beheersen coaching vaardigheden die zij inzetten bij hun rol als vakdocent, per-
soonlijke coach en teamspeler. Het beoordeelde resultaat zou gemeten worden d.m.v.: 
 Enquête onder deelnemende mentoren  is uitgevoerd. Zie document Evaluatie KED-

training (reacties) en Bevindingen pilotgroep mentoraat 4Havo 
 Panelgesprek met leerlingen  er zijn gesprekken gevoerd door de deelnemende mento-

ren zie de evaluaties.  
 Doorstroom rendement  zie bijlage 1 
 
Behaalde resultaat: 
 Leerlingen kunnen hun leerproces plannen, monitoren en evalueren. 
 De doorstroompercentages zijn hoger. 
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Actieplan Lenteschool (bijlage 3 in vorig sectorplan) 
Voor het schooljaar 2015-2016 is de subsidie in samenwerking met RSG Wiringherlant aange-
vraagd. De vorm waarin de Lenteschool is aangeboden was verschillend.  
Betrokken waren: 34 leerlingen + drie jonge coaches vanaf februari 2016. 
 
De ondersteuning is gegeven op motivatie, planning en achterstand: 
 In combinatie met studiegroep en ondersteuningspunt 
 andere ondersteuning via vakhulp. 
 
Na deze ondersteuning zijn 29 leerlingen in aanmerking gekomen voor de kick-off in de mei-
vakantie en drie Lenteweekenden: 
 twee vakken, keuze uit (Gs,WI,Fa,Du,Na,Sk) 
 drie uur per vak per dag 
 vragen stellen en intensief aan het werk 
 herkansing en voorbereiding toetsweek 
  
De kick-off van de Lenteschool was in de meivakantie, op vrijdag 6 mei van 9.00 tot 12.00 
uur. De Lentetrainingen vonden plaats in de weekenden van 21 mei, 28 mei en 4 juni. Doel 
was om de opgelopen achterstanden weg te werken en de leerlingen goed voor te bereiden op 
de toetsweek in juni. De leerlingen hebben op 6 juni twee herkansingstoetsen om zo twee on-
voldoendes weg te werken. Ze kregen hierbij begeleiding in kleine groepen en de focus lag op 
de inhoud van de twee vakken en studievaardigheden. Er heerste een positieve, rustige en vei-
lige sfeer zodat de leerling zoveel mogelijk kon leren. 
 
Beoogde resultaten in sectorplan 2016: 
 Leerlingen hebben succeservaringen waardoor hun motivatie verhoogt. 
 Leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar. 

Dit zien we doordat de doorstroompercentages stijgen. (Zie hiervoor bijlage 1 gewenste 
resultaten in cijfers). 

 
Resultaten Lenteschool 2015 en 2016 in detail  
 

2014-2015 Totaal Havo Vwo 
feb/mei coaching aantal leerlingen: 38 36 2 
mei/juni Lenteweekenden aantal leerlingen:  25 22 3 

    resultaten 2015   
  zittenblijvers 5 

  4TL 3 
  doorstroom 4H 15 
  doorstroom 4V 2 
  doorstroom van 3V naar 4H 0 
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    2015-2016 Totaal Havo Vwo 
feb/mei coaching aantal leerlingen: 34 28 6 
mei/juni Lenteweekenden aantal leerlingen 29 23 6 

    resultaten 2016   
  zittenblijvers 4 
  afstroom 4 TL 1 
  doorstroom 4H 18 
  doorstroom 4V 2 
  doorstroom van 3V naar 4H 4 
   

Bovenstaande en uitgebreide gegevens zijn te vinden in de verschillende evaluaties van exter-
nen. Dit traject is in het kader van de subsidieregeling uitgebreid geëvalueerd door middel 
van: 
 enquête Regius in samenwerking met Studelta 2015-2016 over eerste Lenteschool; 
 enquête Regius en Studelta 2016-2017 over tweede Lenteschool. Wel afgenomen nog 

geen verslag ontvangen; 
 enquête VO Raad. Wel afgenomen, nog geen verslag ontvangen.  
 Landelijke enquête Universiteit Maastricht (Trier) 2016-2017. Wel afgenomen nog geen 

verslag ontvangen.  
 
Actieplan Aandacht voor resultaat (bijlage 4 in vorig sectorplan) 
Beoogde resultaten 
 Leerlingen kunnen hun leerproces plannen, monitoren en evalueren.  
 Leerlingen halen zonder onnodig vertraging op te lopen een diploma dat past bij hun ca-

paciteiten.  
 
Behaalde resultaten 
 Evaluatie heeft niet plaatsgevonden. 
 Zie gedetailleerde activiteitenplanning in bijgesteld plan.  
 Doorstroompercentage is omhoog gegaan.  
 
Het plan is doorontwikkeld, zie hiervoor projectplan Bart Hermans in bijlage 2. 
 
Actieplan Leerlingen coachten bij ontwerpen eigen leerroute (bijlage 5 in vorig sectorplan) 
Dit plan is doorontwikkeld in het plan ‘Gemotiveerd voor Onderwijs’ zie hierboven. 
 
Actieplan ANW (bijlage 6 in vorig sectorplan) 
Dit plan is uitgevoerd conform actieplan. De start verliep anders dan verwacht, maar het loopt 
nu goed. De werkwijze wordt nog doorontwikkeld met name op het punt samenhang tussen 
de verschillende vakken.  
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Actieplan Honoursprogramma (bijlage 7 in vorig sectorplan) 
Beoogde resultaat:  
 Het Honoursprogramma is uitgevoerd. 
 Leerlingen zijn meer gemotiveerd en uitgedaagd. 

 
Hoe weten we of de resultaten behaald zijn? De resultaten zijn behaald, zie hiervoor de vol-
gende documenten: Resultaten evaluatie Honoursprogramma, Evaluatie Samenwerkingsver-
band. In de notulen van de evaluatie bijeenkomst van 24 maart 2016 staan de bijstellingen 
geformuleerd. Een aanvulling hierop is in de mail van 9 oktober 2016 verwoord. 
Het programma is met ingang van dit schooljaar voor alle leerjaren toegankelijk. 
De leerlingen waarderen het programma en het wordt zelfs genoemd in evaluaties van het Sa-
menwerkingsverband.  
De organiserende docenten en teamleider gaan de criteria waaraan de aangeboden onderdelen 
moeten voldoen scherper formuleren. 
 
Actieplan Invoering BYOC (bijlage 8 in vorig sectorplan) 
In leerjaar 1 en leerjaar 4 is het werken met Chromebooks ingevoerd. Uit de tot nu toe gevoer-
de sectiegesprekken blijkt dat de inzet van Chromebooks per vak en per docent verschilt. Aan 
het einde van het schooljaar 2016-2017 doen we navraag naar het daadwerkelijke gebruik van 
de Chromebooks.  
Er zijn scholingsbijeenkomsten geweest en het Google-café (momenten waarop systeembe-
heerders vragen beantwoorden in de personeelsruimte) is ingevoerd. We merken dat de scho-
lingsbehoefte groter wordt. We verzamelen de scholingsvragen op verschillende niveaus om 
een volgende scholingsronde per thema op te zetten.  
 
Actieplan Omgaan met (hoog)begaafde leerlingen (bijlage 9 in vorig sectorplan) 
Is doorontwikkeld, zie Projectplan team A  - september 2015 tot september 2017: Omgaan 
met meer-/hoogbegaafdheid van Ingrid Terraneo. 
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