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1. Inleiding 

 

 

1.1 Doel en functie 

In dit schoolplan beschrijven wij de ambities voor de komende vier jaren. We benoemen de 

specifieke doelen, rekening houdend met de huidige stand van zaken van het onderwijs, het 

personeel en de financiën van de school en met de externe ontwikkelingen waar de school mee te 

maken heeft en gaat krijgen. Het Wim Gertenbach College maakt deel uit van de Dunamare 

Onderwijsgroep; de ambities van de school zijn afgeleid van de strategische koers van de Dunamare 

Onderwijsgroep. 

Ambities uit het schoolplan worden jaarlijks vertaald naar jaarplannen. 

Het schoolplan vormt de basis waarop andere schooldocumenten worden afgestemd: 

- Schoolgids 

- Scholingsplan 

- Schoolondersteuningsprofiel 

- Ondersteuningsplan 

- Veiligheidsplan 

- Leerlingenstatuut 

 

1.2 Totstandkoming van dit schoolplan 

Vanaf november 2018 heeft een werkgroep bestaande uit vijf medewerkers uit alle geledingen 

(directie, onderwijzend personeel – waaronder een MR-lid – onderwijsondersteunend personeel; 

met ondersteuning vanuit het bestuurs- en servicebureau van Dunamare) in enkele bijeenkomsten 

de inhoud van dit schoolplan samengesteld. In een eerste sessie zijn de uitgangspunten en 

doelstellingen geformuleerd op hoofdlijnen, die in vervolgbijeenkomsten zijn besproken en 

bijgesteld. Daarna is het eerste concept voorgelegd aan het College van Bestuur en het team. Met 

hun opmerkingen is een tweede concept opgesteld, dat is voorgelegd aan de MR en het College van 

Bestuur. Na enkele laatste bijstellingen heeft de MR ingestemd met het schoolplan en is het 

vastgesteld door het College van Bestuur. 

  

1.3 Opbouw 

Dit schoolplan is opgebouwd uit vijf hoofdstukken met als onderwerpen 

1. Ambities (missie, visie, sterkte/zwakteanalyse) 

2. Onderwijsbeleid 

3. HR-beleid 

4. Kwaliteitszorg 

5. Financieel beleid 

 

1.4 Vaststelling 

Het College van Bestuur heeft op 2 april 2019 dit schoolplan vastgesteld. 

De medezeggenschapsraad van het Wim Gertenbach College Zandvoort heeft op 26 juni 2019 

ingestemd met dit schoolplan. 
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2. Ambities van de school 

 

 

2.1 Missie 

 

De primaire taak van de school is het verzorgen van een volledig en passend onderwijsaanbod voor 

iedere geplaatste leerling. 

Daarbij staat het onderwijsleerproces centraal: in de les gebeurt het, de leerlingen zijn hier om te 

leren. De interactie tussen docent en leerling heeft alle aandacht, er is dus veel ruimte voor 

begeleiding, buitenschoolse activiteiten en persoonlijk contact, maar de nadruk ligt op onderwijs. Wij 

bereiden de leerlingen voor op zowel het vervolgonderwijs als het functioneren in de maatschappij 

als verantwoordelijk burger. 

 

De ontwikkeling van de leerlingen op weg naar vervolgstudie, arbeidsmarkt en samenleving, met de 

hieraan verbonden waarden en normen, staat centraal bij het realiseren van de missie. De school 

doet dit door ruimte en richting te geven aan de ontplooiing van de leerlingen, zowel op het gebied 

van (beroepsmatige) vaardigheden als op cognitief, sociaal, cultureel en fysiek gebied. 

De volgende kernwaarden bepalen ons handelen: uitdagend, professioneel, ambitieus en inlevend. 

Zij gelden voor alle scholen van Dunamare Onderwijsgroep, waartoe het WGC behoort. 

Wij vinden het belangrijk dat de leerling zich gesteund voelt bij het leren en het opgroeien. Onze 

grote kracht is dat wij altijd kansen voor leerlingen zien. In nauw overleg met de basisschool plaatsen 

wij ook leerlingen voor wie het niveau van vmbo-t een uitdaging is. Hiervoor kijken wij of wij de 

nodige onderwijsondersteuning kunnen bieden; ons schoolondersteuningsprofiel is daarbij bepalend 

voor de plaatsing. 

 

 

2.2 Visie 

 

Wij hechten er belang aan dat leerlingen bij ons op school actief betrokken zijn: wij leren de leerling 

stapsgewijs om verantwoordelijk te zijn voor het eigen onderwijsleerproces. 

Het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen vinden zo veel mogelijk plaats in de klas. Docenten 

voeren het beleid uit in de klas en worden daarbij ondersteund door de zorgcoördinator en door 

collega-docenten met een specifieke taak, zoals de taalcoördinator, de rekencoördinator en de 

toetscoördinator. Het doel is een schoolbrede geïntegreerde aanpak op pedagogisch-didactisch 

gebied vanuit een heldere visie: 

• wij kijken naar wat leerlingen al kunnen en wat zij nodig hebben om zich verder te 

ontwikkelen; 

• wij begeleiden de leerlingen bij het leerproces door duidelijke doelen en kaders te stellen; 

• ook onze medewerkers blijven zich voortdurend ontwikkelen; 

• iedereen voelt zich welkom, veilig en gewaardeerd op school. 
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2.3 Strategische koers Dunamare Onderwijsgroep 

 

Onze missie en visie sluiten aan bij de strategische koers van de Dunamare Onderwijsgroep.  

Bij Dunamare Onderwijsgroep staat de brede talentontwikkeling van iedere leerling centraal. 

Belangrijk is de balans tussen de verwerving en ontwikkeling van kennis en vaardigheden, 

maatschappelijke toerusting en persoonsvorming.  

Voor leerlingen is de verwerving en ontwikkeling van kennis en vaardigheden in het onderwijs 

belangrijk om vervolgstappen te kunnen maken in hun lerende en werkende leven. Tegelijkertijd 

geven onze scholen leerlingen de maatschappelijke toerusting om deel uit te kunnen maken van een 

groter geheel, zoals een specifieke beroepsomgeving of de samenleving.  

Tot slot richten de scholen van Dunamare Onderwijsgroep zich op persoonsvorming: wie zijn kansen 

in de maatschappij wil benutten, moet zich als persoon kunnen ontwikkelen en zijn positie ten 

opzichte van anderen in de samenleving vinden.  

 

 

2.4 Evaluatie 

 

Voordat we de ambities formuleren die we de komende vier jaar willen realiseren op het Wim 

Gertenbach College, is het van belang om een analyse te maken van de huidige stand van zaken. Bij 

onze analyse hebben we onder andere gekeken naar de resultaten van de tevredenheids-

onderzoeken onder leerlingen en ouders, naar het interne visitatierapport en naar de 

onderwijsresultaten. Bovendien is er voorafgaand aan het schrijven van dit schoolplan een 

zelfevaluatie1 op de thema’s van het Dunamare Kwaliteitsprofiel uitgevoerd.  

Op basis van deze informatie komen we tot de volgende analyse: 

 

STERKE PUNTEN 

- HGW (handelingsgericht werken) voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is 

geïmplementeerd 

- Beleid voor de begeleiding van nieuwe collega’s is verder ontwikkeld en doorgevoerd 

- Het schoolgebouw is geheel gerenoveerd 

- De ondersteuningsstructuur is goed ontwikkeld, met als vlaggenschip het uitstekende 

dyslexiebeleid 

- Leerlingen voelen zich veilig op school2 

- Goede leeftijdsopbouw team 

- Taalbeleid is opgestart 

- Communicatie met basisscholen verloopt goed, o.a. door bezoek van mentoren aan deze 

scholen 

- I-uren worden ingezet voor extra hulp en extra stof 

- Aanzet tot ‘gezonde school’ is gemaakt 

 

 

 

                                                           
1 Met behulp van de digitale Beoordelings- en Ontwikkelingstool (BOOT) 
2 Dit blijkt uit het leerlingtevredenheidsonderzoek 2017 
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VERBETERPUNTEN 

- De tevredenheid onder leerlingen in klas 2, 3 en 4 op de gebieden ‘begeleiding naar 

vervolgopleiding’ en ‘ontwikkeling en begeleiding door vakleerkracht en mentor’ is matig 

- Nog niet alle docenten zijn bevoegd 

- De gesprekscyclus verloopt niet frequent genoeg 

- De uitvoering van het toetsbeleid behoeft aandacht: proefwerken analyseren en 

nabespreken met leerlingen 

- Voorbereiding en aansluiting op mbo kunnen beter  

- Begeleiding van nieuwe collega’s moet intensiever 

- Schommelende examenresultaten (80-92-88%) 

 

KANSEN 

- Inspelen op de toename van dubbeladviezen door het onderwijsaanbod in de havo-

onderbouw te versterken, waarmee ook de ambitieuze mavoleerling goed bediend wordt 

- Een gestructureerd huiswerkbeleid inzetten als middel om leerlingen beter voor te bereiden 

op het mbo 

- Ook de gemiddelde mavoleerling profiteert van de verstevigde basisondersteuning, waarbij 

het speerpunt expertise op het gebied van dyslexie is  

 

RISICO’S 

- Door dubbeladviezen lagere aanmelding van TL-/havoleerlingen 

- Door klein team met eenmanssecties kwetsbaar voor ziekteverzuim en verlies van expertise 

door verloop 

- Concurrentie: twee categorale mavo’s in de regio zijn huiswerkvrije scholen, wat wellicht een 

grote aantrekkingskracht op leerlingen heeft 

- Toeloop van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte die het ondersteuningsaanbod van 

het WGC overstijgt. Deze leerlingen zoeken een kleine school met kleine klassen, waar veel 

individuele aandacht is voor de leerlingen. Door een samengaan van drie kleine scholen in de 

regio melden deze leerlingen zich vaker aan bij het WGC 

 

 

2.5 Ambities 

 

Het verbindende thema voor deze schoolplanperiode is “verhogen van de kwaliteit”: de goede 

dingen die wij op het Wim Gertenbach College doen gaan wij borgen en de dingen die beter kunnen 

gaan wij naar een hoger niveau tillen. Dit concretiseren wij met de volgende vijf ambities: 

 

Ambitie 1 

Onderwijsresultaten verbeteren met name door borging van het taal-, reken- en toetsbeleid 

Wij willen dat de onderwijsresultaten ieder jaar minimaal op het landelijk gemiddelde zijn. 

Een goede taalvaardigheid is essentieel voor begrip en inzicht bij alle vakken. Samen met een goede 

rekenvaardigheid is het de basis voor het adequaat functioneren in onze maatschappij en daarom 

hechten wij er groot belang aan dat onze leerlingen deze vaardigheden goed beheersen. 

Voor een goed inzicht in de eigen leervorderingen is het essentieel dat docenten goede feedback 
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geven aan de leerlingen. Verdere ontwikkeling en borging van het toetsbeleid zal dit bevorderen.  

Zie verder § 3.1. 

  

Ambitie 2 

De aansluiting met het mbo verder versterken 

De samenwerking met het mbo in de vorm van projecten ter voorbereiding op het vervolgonderwijs 

wordt versterkt. De leerlingen worden beter voorbereid op het mbo door training van de specifieke 

studievaardigheden die in het mbo nodig zijn. 

Zie verder § 3.3. 

 

Ambitie 3 

Handelingsgericht werken borgen en verder ontwikkelen 

Na intensieve scholing en training in de methodiek van handelingsgericht werken de afgelopen jaren, 

wordt de komende jaren ingezoomd op specifieke aandachtspunten die voor onze leerlingpopulatie 

gelden. De deskundigheid van de docenten op het gebied van HGW wordt verder vergroot. Het 

handelingsgericht werken wordt niet alleen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 

toegepast, maar breed voor alle leerlingen. 

Zie verder § 3.2. 

 

Ambitie 4 

Er is een feedbackgerichte cultuur voor zowel het team als de leerlingen 

Uit de zelfevaluatie komt naar voren dat er op het gebied van de begeleiding van nieuwe docenten 

en de verdere professionalisering van onze medewerkers nog verbetering mogelijk is. De komende 

vier jaar gaan we hier sterk op inzetten, onder andere door de gesprekkencyclus beter te volgen en 

de begeleiding van nieuwe collega’s te intensiveren. We bevorderen de professionaliteit door 

teamscholing en door individuele scholing en stimuleren het halen van de lesbevoegdheid bij 

docenten die nog niet bevoegd zijn. We streven ernaar dat iedereen binnen de school de juiste 

bevoegdheid heeft. 

Leerlingen nemen de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces, doordat zij inzicht in het eigen 

leerproces hebben. Dit krijgen zij onder andere door gerichte feedback op grond van een gedegen 

foutenanalyse van hun proefwerken.   

Zie verder § 3.1 en § 4.2.1. 

 

Ambitie 5 

De schoolomgeving en het kantineaanbod bevorderen een gezonde levensstijl bij de leerlingen 

Er is al een basis gelegd voor een gezonde school. De school en de omgeving zijn rookvrij. Er wordt al 

volop gebruik gemaakt van de buitenfaciliteiten zoals een basketveldveld, een voetbalveld en een 

tafeltennistafel. Het onderwijsprogramma en de buitenschoolse activiteiten zijn erop gericht om de 

leerlingen steeds meer te laten bewegen, sporten en ontspannen. In de komende jaren wordt het 

aanbod in de kantine steeds gezonder: meer groente en fruit, minder suiker, zout en vet.  
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3. Onderwijsbeleid: Hoe wordt het onderwijs vormgegeven? 

 

 

Het Wim Gertenbach College houdt zich aan de wettelijke voorschriften zoals verwoord in de Wet op 

het Voortgezet Onderwijs betreffende de uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het 

onderwijs. Over de geprogrammeerde onderwijstijd en over de gerealiseerde onderwijstijd wordt 

verantwoording afgelegd aan de Medezeggenschapsraad. 

De school biedt onderwijs op mavoniveau tot en met het eindexamen en op havoniveau tot en met 

de tweede klas. De aangeboden vakken zijn: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Geschiedenis, 

Aardrijkskunde, Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Economie, Maatschappijleer, 

Rekenen, Natuur & Techniek, Informatiekunde, Beeldende Vorming, Kunstvakken (drama), 

Bewegingsonderwijs en Algemene Vaardigheden. De eerste elf vakken zijn vakken met een landelijk 

examen. Verder is er aandacht voor LOB, dat wil zeggen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. 

De school heeft in samenspraak met het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland een 

schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin beschreven staat welke ondersteuning de school – in 

het kader van de Wet op het Passend Onderwijs – wel en niet kan bieden. Zie hiervoor ook § 3.3. 

De pedagogische kaders worden beschreven in termen van gewenst gedrag, die in postervorm in elk 

klaslokaal hangen.  

 

 

3.1 Onderwijsaanbod op het Wim Gertenbach College 

 

Ons onderwijs kenmerkt zich door een duidelijke structuur, die de leerlingen houvast biedt. De 

leerlingen weten waar zij aan toe zijn en waar zij naartoe werken. Dat is zichtbaar in de lessen die 

opgebouwd zijn volgens een breed gedragen, zelf ontwikkeld concept:  

- bij binnenkomst staat de docent bij de deur en heet de leerlingen welkom 

- bij de start van de les staat er een “spoorboekje” op het bord, waarin aangegeven is wat er in 

de les gaat gebeuren (wat / hoe / hoe lang / wat doe je als je eerder klaar bent?) en met welk 

doel 

- het huiswerk staat al aan het begin van de les op het bord; bovendien wordt dit digitaal 

opgegeven in Magister 

- de les verloopt zoveel mogelijk als volgt: inleiding – korte instructie – leerlingen gaan aan het 

werk; docent loopt rond en beantwoordt (individuele) vragen - afsluiting 

In de onderbouw krijgen de leerlingen wekelijks een i-uur, waarin o.a. extra hulp of verrijkingsstof 

wordt aangeboden en er is dagelijks huiswerkbegeleiding mogelijk. 

De lessen zijn ingericht volgens het principe van blended learning: een combinatie van 

contactonderwijs en online leren (e-learning), met de ondersteuning van webbased programma’s en 

digitale methodes. Zo kan de docent de lesstof op verschillende manieren aanbieden en aanpassen 

waar dat wenselijk is. Op de school is dus veel aandacht voor informatietechnologie: alle leerlingen 

hebben een eigen device, dat beschikbaar wordt gesteld door de school.  

 

In de komende schoolplanperiode borgen wij het taal-, reken- en toetsbeleid en zetten wij verdere 

verbeteringen in. 

Voor elk van deze aandachtsgebieden wordt een coördinator aangesteld; deze coördinatoren 

vormen samen een kernteam dat regelmatig bijeenkomt om over de voortgang per onderdeel en de 
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verbinding van de verschillende gebieden te spreken. Het doel is de beleidsuitgangspunten en de 

aanpak te implementeren en te integreren in de school. 

 

a) Taalbeleid 

Een goede taalvaardigheid van essentieel belang is in de huidige informatiemaatschappij en dus ook 

als basis voor alle schoolvakken. Om die goede taalvaardigheid bij de leerlingen te bewerkstelligen 

wordt de reeds in 2017/2018 gestarte scholing van docenten op het gebied van taalbeleid voortgezet 

door middel van nascholing. Dat heeft al geresulteerd in meer aandacht voor gedifferentieerd 

aanbod van begrijpend lezen bij onder andere Nederlands en Engels. Ook worden volgtoetsen 

ingezet. Het uiteindelijke doel is het vergroten van de woordenschat en de leesvaardigheid van de 

leerlingen. 

 

b) Rekenbeleid 

Om het rekenniveau 2F te halen werken de leerlingen met een digitale methode die volledig adaptief 

is. Voor leerlingen die meer aankunnen is er de mogelijkheid om op 3F-niveau af te sluiten; dit is met 

name voor havoleerlingen een gewenste situatie. 

 

c) Toetsbeleid 

Het uitgangspunt bij het toetsbeleid is dat toetsen geen doel op zich is, maar een hulpmiddel om te 

bepalen of de leerling het gewenste niveau op enig moment heeft. Toetsen worden ingezet bij 

determinatie, differentiatie (onder andere voor de leerlingen in de havo-onderbouw) en extra 

ondersteuning; daarom kan het toetsbeleid niet los gezien worden van taalbeleid, rekenbeleid en 

andere beleidsgebieden. 

Om toetsen gestructureerd en gedoseerd aan de leerlingen aan te bieden werken wij met PTA’s3 

voor de bovenbouw/examenklassen en PTO’s4 voor de eerste drie leerjaren. In het toetsbeleid wordt 

een visie vastgelegd die het belang van een foutenanalyse en goede feedback aan de leerlingen 

benoemt en de verbinding met onderwijskundige speerpunten zoals doelgericht en planmatig 

werken, eigenaarschap van en inzicht in eigen leerproces. 

 

 

 

3.2 Ondersteuning van de leerlingen 

 

Passend Onderwijs 

Het Wim Gertenbach College is via zijn bestuur aangesloten bij het samenwerkingsverband VO Zuid-

Kennemerland. Het samenwerkingsverband zorgt voor een dekkend onderwijs- en ondersteunings-

aanbod in de regio, met als doel alle leerlingen een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn te bieden. 

Het samenwerkingsverband voorziet de scholen van informatie, scholing en begeleiding en 

stimuleert het uitwisselen van deskundigheid. Het Wim Gertenbach College participeert hierin actief 

door deelname aan het plenair directieoverleg, de lwoo-werkgroep en het zorgcoördinatorenoverleg. 

De besturen binnen het samenwerkingsverband hebben afgesproken welke ondersteuning alle 

scholen minimaal bieden, dat is de basisondersteuning. Het Wim Gertenbach College biedt een 

                                                           
3 Programma van Toetsing en Afsluiting 
4 Programma van Toetsing in de Onderbouw 
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verstevigde basisondersteuning op pedagogisch-didactisch gebied aan alle leerlingen. Daarnaast 

wordt er nog extra ondersteuning geboden. 

 

Dyslexiebeleid 

Het dyslexiebeleid op het Wim Gertenbach College staat al jaren als een huis. Voor dyslectische 

leerlingen zijn er diverse faciliteiten, zoals aparte cijfers bij de talen waarbij spelling niet 

meegerekend wordt en een computerprogramma dat teksten voorleest (Claroread). Zaak is dit op 

het hoge niveau te handhaven; de verbinding met het taalbeleid is daarbij een belangrijke factor. 

Veel maatregelen, zoals het trainen van leesstrategieën, zijn immers voor alle leerlingen zinvol. 

Daarnaast zetten wij in op trajectbegeleiding voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, 

maar dan zoveel mogelijk in de klas. Mentoren krijgen extra tijd om de leerlingen te begeleiden 

volgens de aanwijzingen in het groepsplan en de individuele ontwikkelingsperpectiefplannen (OPP’s). 

In ons ondersteuningsplan en ons schoolondersteuningsprofiel staat op detailniveau beschreven hoe 

wij dit verder uitwerken en aanpakken, met als doel een schoolbrede geïntegreerde aanpak op 

pedagogisch-didactisch gebied vanuit de in § 2.2 geformuleerde visie. 

 

Handelingsgericht werken 

In de afgelopen jaren zijn de medewerkers geschoold en getraind in de methodiek van 

handelingsgericht werken: kijk naar wat een leerling al kan, benoem bevorderende en 

belemmerende factoren voor het leerproces en vraag wat de leerling nodig heeft om zich verder te 

ontwikkelen. De vaardigheden die de docenten daarbij nodig hebben zullen verder ontwikkeld 

worden door coaching bij het voeren van handelingsgerichte gesprekken met alle leerlingen en het 

gebruik van groepsplannen in de klas. 

 

Professionalisering 

De volgende stap is deskundigheidsbevordering van de docenten op specifieke aandachtspunten die 

voor een deel van onze leerlingpopulatie gelden en welke gevolgen het omgaan met bepaalde 

leerlingkenmerken voor het onderwijs heeft. In het kader van passend onderwijs worden ouders 

betrokken bij het opstellen van ontwikkelingsperspectiefplannen voor deze leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften.  

Bij de professionalisering wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk onderbouwde inzichten met 

betrekking tot didactisch coachen: het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen en dit 

omzetten in verwachtingsvol gedrag naar de leerlingen toe. 

De zorgcoördinator initieert en coördineert diverse professionaliseringsactiviteiten op 

ondersteuningsgebied. Daarbij wordt ingezet op deskundigheidsbevordering van de docenten op 

specifieke aandachtspunten in onze leerlingpopulatie, op leerlingkenmerken en de gevolgen hiervan 

voor het onderwijs: de verbinding met de groepsplannen, trajectbegeleiding, ondersteuningsroute, 

AV-lessen etc. 

Coaching on the job, bijvoorbeeld bij de handelingsgerichte gesprekken, is daarbij een waardevol 

instrument. De doorontwikkeling van passend onderwijs krijgt verder vaste vorm in het voeren van 

leerlingbesprekingen, rapportage in Magister, het betrekken van ouders en de coaching van alle 

docenten bij gebruik groepsplannen in de klas. 
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3.3 Voorbereiding op het vervolgonderwijs en burgerschapsvorming 

 

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 

De leerling wordt begeleid in de oriëntatie op vervolgonderwijs, loopbaan en beroep, onder andere 

door projecten in samenwerking met het mbo, zoals de beroepenmarkt “Choice”. De stage en het 

profielwerkstuk zijn vooral gericht op beroepskeuze. Ook nemen de leerlingen deel aan speeddates 

op het gebied van loopbaanoriëntatie. LOB wordt in een doorlopende leerlijn aangeboden van klas 1 

tot en met klas 4. 

 

 

 

3.4 Veilige school 

 

Leerlingen en medewerkers voelen zich veilig op het Wim Gertenbach College. We hanteren 

duidelijke regels en we spreken elkaar hierop aan. De school heeft een antipestprotocol en er is een 

functionaris benoemd als aanspreekpunt bij pesten. We reageren adequaat op incidenten en 

monitoren via Vensters met behulp van tevredenheidsonderzoeken de beleving van veiligheid op 

school.  

De fysieke en sociale veiligheid zijn echter ook voortdurend onderwerp van gesprek. We geven 

feedback en bespreken de gevolgen en impact van situaties die tot (een gevoel van) onveiligheid 

kunnen leiden. We doen dat met onze leerlingen, met ouders en onderling met medewerkers. Een 

veilige omgeving kenmerkt zich in onze ogen door een open sfeer, waar zaken respectvol benoemd 

kunnen en mogen worden, en waarbij iedere persoon kan en mag zijn wie hij of zij is. Het gebruik en 

de omgang met social media is daarbij nadrukkelijk onderdeel van die sociale veiligheid en van ons 

pedagogisch-didactisch handelen. 
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4. HR5-beleid 

 

 

4.1 Strategisch HR-plan Dunamare Onderwijsgroep 

 

Het Wim Gertenbach College sluit aan bij het strategisch HR-plan van de Dunamare Onderwijsgroep. 

Om het verhogen van de onderwijskwaliteit op de scholen te faciliteren en stimuleren, introduceerde 

Dunamare Onderwijsgroep in Koersplan 2015-2020 twee pijlers: goed werkgeverschap en goed 

bestuur. Vanuit de pijler goed werkgeverschap handelen wij met de overtuiging dat medewerkers 

het verschil maken. Dat hun prestaties cruciaal zijn bij het verwezenlijken van de ambitie die ons 

allen bindt: het stimuleren van de brede talentontwikkeling van alle leerlingen. Anders gezegd: het 

gedrag dat alle collega’s in de praktijk laten zien en de manier waarop zij met hun eigen groei en 

talentontwikkeling omgaan, is doorslaggevend voor het behalen van de ambitie die we onszelf ten 

doel gesteld hebben. Behalve een focus op talentontwikkeling van de medewerkers, geven we 

binnen onze onderwijsgroep ook invulling aan goed werkgeverschap door een aantrekkelijk en 

onderscheidend werkgever te zijn, zodat we getalenteerde mensen aan ons weten te binden en -

minstens zo belangrijk- blijven boeien. Bij de focus op talentontwikkeling en het zijn van een 

onderscheidend werkgever onderkennen we, naast ‘de basis op orde’, drie invalshoeken (zie: 

Strategisch HR-plan Dunamare Onderwijsgroep, 2016-2020): professionele medewerkers, 

leiderschap en een stimulerende werk- en leeromgeving:  

 

• Onder professionaliteit verstaan wij onder andere het hebben van een open, onderzoekende 

houding, willen ontwikkelen en het tonen van eigenaarschap. Immers: bevlogenheid, passie 

en een professionele attitude hebben een groot effect op de kwaliteit van onderwijs. 

• Daarnaast geloven wij in een type leiderschap dat voedend en stimulerend is ten aanzien van 

verbinding, vertrouwen en ontwikkeling van medewerkers. Waarbij de focus voor 

schoolleiders ligt op het vergroten van de betrokkenheid en bekwaamheid van medewerkers 

en zij doorlopend gestimuleerd worden om zich professioneel te (blijven) ontwikkelen. 

• En, last but not least, dit alles vraagt om een stimulerende werk- en leeromgeving die 

cruciaal is voor het daadwerkelijk ontplooien van talent: medewerkers ontwikkelen zich als 

ze plezier hebben, gezien en gehoord worden en uitgedaagd worden in wat ze doen. Als ze 

gezond en vitaal zijn. En als ze het vertrouwen voelen om te experimenteren.  

 

 

4.2 HR-beleid op schoolniveau 

 

Het team van het Wim Gertenbach College wordt gekenmerkt door een open organisatiecultuur. De 

dagelijkse leiding van de school wordt uitgevoerd door een schoolleider. Omdat de schoolleiding 

slechts bestaat uit één persoon is het onmogelijk om in het kader van de WVO artikel 32d een 

evenredige verdeling van mannen en vrouwen te organiseren. De school streeft wel naar een 

evenwichtige verdeling binnen het team. 

Met behulp van leerlingtevredenheidsonderzoeken en –enquêtes oefenen leerlingen invloed uit op 

het personeelsbeleid. 

                                                           
5 HR=human resource (personeelsbeleid) 
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  4.2.1 Feedbackgerichte cultuur 

 

Het Wim Gertenbach College werkt de komende vier jaar toe naar een feedbackgerichte cultuur, 

zowel tussen medewerkers onderling als van docenten naar leerlingen. Met behulp van 

teamtrainingen “didactisch coachen” ontwikkelen docenten hun vaardigheden op dit gebied. 

Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte wijzen van coachen en feedback geven door de 

leraar, waarbij hij het denken van de leerling stimuleert, op een manier die de motivatie verhoogt en 

het leren bevordert. Belangrijk daarbij is dat de leraar hoge verwachtingen heeft van zowel leerlingen 

als collega’s.  

 

Elke docent heeft lesgebonden en niet-lesgebonden taken, die zijn vastgelegd in het taakbeleid. Ieder 

schooljaar krijgt de docent een overzicht van deze taken. Onder de niet-lesgebonden taken vallen de 

coördinatietaken die hierboven beschreven zijn in hoofdstuk 3. 

 

 

  4.2.2 Professionalisering van onze medewerkers 

 

Alle medewerkers blijven voortdurend in ontwikkeling. Voor de begeleiding van nieuwe collega’s is 

een programma opgesteld, dat uitgevoerd wordt door een coördinator. Dit programma wordt 

jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld. Zittende collega’s professionaliseren zich door deel te nemen aan 

in company cursussen die aan het voltallige personeel aangeboden worden en door individuele zelf 

te kiezenopleidingen en trainingen, bijvoorbeeld bij de Dunamare Academie. 

Nog niet alle docenten zijn bevoegd voor het vak dat zij geven. Het WGC faciliteert onbevoegde 

docenten bij het behalen van hun bevoegdheid, met financiële ondersteuning (bijv. lerarenbeurs), 

met roostertechnische aanpassingen en met begeleiding. Het WGC streeft naar een volledig bevoegd 

docententeam. 
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5. Kwaliteitszorg: Bewaken van een ononderbroken ontwikkelingsproces 

 

 

5.1 Kwaliteitsbeleid 

 

De ambitie van Dunamare Onderwijsgroep om toe te werken naar een lerende organisatie is 

beschreven in het Dunamare Kwaliteitsbeleid. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op de 

toekomstige maatschappij is het noodzakelijk dat onze scholen het onderwijs voortdurend 

ontwikkelen. Een school die in staat is om het onderwijs af te stemmen op de veranderende eisen 

van maatschappij, werkt als een lerende organisatie waarin verbeteren en ontwikkelen centraal 

staan. Scholen zijn daarbij in staat om zich enerzijds snel aan te passen en anderzijds om de eigen 

richting en identiteit te bewaren.  

 

Leren komt tot stand en wordt gestuurd door ambitie en reflectie: feedback gebaseerd op feiten en 

data is de motor van het leren. In het Dunamare Kwaliteitsbeleid gaat om het regelmatig van een 

afstand kijken naar en reflecteren op het eigen en collectief functioneren binnen de gezamenlijk 

bepaalde ambitie. Binnen de lerende organisatie wordt gewerkt volgens de principes van 

opbrengstgericht werken: het onderzoeken van de eigen praktijken op basis daarvan het verbeteren 

van die praktijk. Deze werkwijze vraagt om systematische en ruime aandacht voor leeropbrengsten 

én voor de condities die daarop van invloed zijn. Om opbrengstgericht en lerend te kunnen werken is 

het belangrijk dat alle betrokkenen binnen Dunamare gedeelde ideeën, betekenissen en waarden 

hebben. Daarom wordt in de kwaliteitscyclus van Dunamare Onderwijsgroep gewerkt volgens de 

volgende principes:  

1. Balans tussen regie en ruimte  

2. Feedup, feedback en feedforward  

3. De professionele dialoog  

4. Doelgericht en planmatig werken  

5. Context-specifiek handelen  

 

Concretisering hiervan op onze school volgt in § 5.2. 

 

 

 

5.2 Kwaliteitszorg: bewaken, borgen en verbeteren 

 

Op het Wim Gertenbach College houden wij zicht op de onderwijskwaliteit in de klas door middel van 

regelmatige lesbezoeken met nabesprekingen. Daarnaast onderhoudt de schoolleiding een 

gesprekscyclus met de medewerkers die bestaat uit de volgende onderdelen: 

- kortcyclische voortgangsgesprekken – professionele gesprekken over de stand van zaken en 

de voortgang van het onderwijsproces (dialoog; kortetermijndoelen stellen en 

verantwoording hierover afleggen); 2-4 maal per jaar 

- functioneringsgesprekken – idem over de langeretermijndoelen en het functioneren van de 

medewerker; eenmaal per jaar 

- beoordelingsgesprekken – gesprekken met betrekking tot de aanstelling van de medewerker 
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Voor de gehele school wordt vierjaarlijks een schoolplan geschreven, waarin het beleid van de school 

en de langetermijndoelen worden vastgelegd. Daarvan afgeleid stelt de schoolleiding jaarlijks een 

jaarplan op, met smart geformuleerde doelen voor dat schooljaar. De docenten analyseren jaarlijks 

de (examen)resultaten voor hun vak en beschrijven op grond daarvan hun doelen en acties voor het 

komende schooljaar. 

 

Jaarlijks worden tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen uitgezet, de resultaten worden 

verzonden naar de Inspectie van het Onderwijs en gepubliceerd op Vensters. De uitkomsten worden 

geanalyseerd en besproken met de medewerkers. Gezamenlijk worden vervolgacties geformuleerd 

en uitgevoerd. Zo zijn er in voorgaande jaren concrete afspraken gemaakt met betrekking tot 

veiligheid, wat tot een verhoogde score op dat punt bij de leerlingen heeft geleid. 

Tweejaarlijks worden tevredenheidsonderzoeken onder ouders en medewerkers uitgevoerd. 
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6. Financieel beleid 

 

De financiële situatie van het Wim Gertenbach College is gezond en het beleid is erop gericht dat zo 

te houden. Momenteel is er een ruime reserve, die in de komende jaren ingezet zal worden bij 

incidentele programma’s die op de ontwikkelingsagenda staan, om de eerder genoemde ambities te 

realiseren. Er is ruimte voor investeringen. Ook zal sterker gestuurd worden op de uitputting van de 

begroting. 

Er is een door het College van Bestuur goedgekeurde meerjarenbegroting tot 2022 en er is een 

actuele meerjarenonderhoudsbegroting. 

Circa 80% van de inkomsten wordt besteed aan personeelslasten, daarnaast heeft de school diverse 

vaste lasten op het gebied van huisvesting, onderhoud en dergelijke. Daarmee is de verdere 

beleidsruimte beperkt. Binnen die ruimte zijn wel de volgende keuzes gemaakt. Er wordt bewust 

gestreefd naar kleine klassen, met een gemiddeld leerlingaantal van rond de 21 per klas. 

Naast het boekenpakket wordt aan alle leerlingen gratis een laptop verstrekt. De begeleiding van 

leerlingen vindt zo veel mogelijk plaats in de klas. Dit heeft geleid tot aanstelling van een 

onderwijsassistent/leerlingbegeleider; voorts wordt de trajectbegeleiding grotendeels gerealiseerd 

door docenten en mentoren tijdens de les. 

 


