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Dit is het schoolplan van de unit Tessenderlandt voor de beleidsperiode 2015 – 2018. Deze periode sluit aan bij het 
Strategisch beleidsplan van de SKVOB e.o. In het schoolplan zult u de concretisering zien van de beleidsdoelen die de 
SKVOB heeft geformuleerd in het strategisch beleidsplan.

De verdere vertaling van dit meerjarenschoolplan vindt u in het activiteitenplan. Daarin worden jaarlijks de concrete 
activiteiten op het gebied van innovatie en ontwikkeling geformuleerd van de unit Tessenderlandt en van de drie
locaties; Tessenderlandt, Christoffel en De la Salle.Voor het leesgemak spreken we in dit schoolplan over ‘Tessenderlandt’ 
als het gaat om zaken aangaande alle locaties. Wanneer het specifiek over een locatie gaat, wordt dat vermeld. 

Een schoolplan dat leeft in de school is een voorwaarde om het draagvlak zo groot mogelijk te laten zijn voor onder-
wijsontwikkeling en innovatie. In deze tijd waarin veranderingen in de samenleving zich in een snel tempo voltrekken, wil 
Tessenderlandt aansluiten bij de vragen die bedrijven en het vervolgonderwijs aan ons stellen en is innoverend denken 
en handelen een ‘must’.

Bij de totstandkoming van dit schoolplan is een groot aantal medewerkers betrokken. In een drietal bijeenkomsten is 45 
medewerkers gevraagd om hun visie te geven op de toekomst van de school, de organisatie en de samenleving. Deze 
opbrengsten zijn gebruikt en verwerkt in dit schoolplan.

Heeft u na het lezen van dit schoolplan opmerkingen en/of adviezen, dan zien wij die graag tegemoet.

Johan Baselmans,
algemeen directeur

Voorwoord
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De school in een snel veranderende omgeving

In het vroege voorjaar van 2015 vierde Tessenderlandt het 25 jarig bestaan van de school. 
Tessenderlandt kan zich momenteel verheugen in een toenemende belangstelling van kinderen, ouders en bedrijven. 
De samenleving realiseert zich dat de vmbo leerlingen de vaklui zijn van de toekomst. Van belang is dat de school nu de 
aansluiting blijft vinden bij vervolgonderwijs, een arbeidsmarkt en een samenleving als geheel die in een razend tempo 
continu veranderen. Beroepen en functies komen en gaan en technologie en IT spelen een steeds belangrijkere rol in. 
Wij moeten de leerlingen voorbereiden op meedoen in deze steeds veranderende wereld. Dat stelt hoge eisen aan het 
onderwijs maar ook aan de medewerker, de organisatiestructuur van de school en het 
schoolgebouw met de voorzieningen die wij onze leerlingen bieden.

Ook zien we de komende periode belangrijke demografische ontwikkelingen. De aantrekkingskracht van stedelijke 
gebieden in Brabant zorgt er voor dat de stad Breda, de jaren van deze beleidsperiode, demografisch gezien, licht 
blijft groeien. In het RPO dat in 2012 is afgesloten is sprake van een groei van 3% voor de leeftijdscategorie 12 jarigen. 
In de regio daarentegen is er sprake van demografische krimp. Met name is dit van belang voor locatie De la Salle in 
Baarle-Nassau. Maar ook voor locatie  Tessenderlandt omdat de school van oudsher veel leerlingen aantrekt vanuit de 
randgemeenten.

Tessenderlandt zal onderzoeken waar de aandacht naar uit moet gaan om het leerlingenaantal uit de randgemeenten 
in de toekomst te garanderen. Te denken valt hierbij aan intensiever onderhouden van goede contacten met het 
basisonderwijs in de omringende gemeenten. Met name om de aantrekkelijkheid van Tessenderlandt onder de 
aandacht te brengen en te voorkomen dat kinderen en ouders in de ons omringende gemeenten kiezen voor vmbo 
onderwijs buiten Breda. Van belang hierbij is dat in de communicatie met deze scholen aandacht uit gaat naar de loting 
in de stad Breda en de consequenties die er niet zijn als er wordt gekozen voor een brede vmbo school in Breda.  Wellicht 
moeten de drie vmbo scholen hierin gezamenlijk optrekken.

Alle locaties zullen nadrukkelijk aandacht moeten hebben voor relatiebeheer met ouders en kinderen maar zeker ook 
met het PO nu de advisering van het PO bindend is voor VO scholen. Uiteraard is relatiebeheer met het vervolgonderwijs 
en het bedrijfsleven ook van groot  belang voor Tessenderlandt. Op onze school wordt in de beroepsgerichte afdelingen 
de basis gelegd voor de vakmensen op middenkaderniveau van de toekomst, die grotendeels in de regio emplooi 
vinden. 

Dat brengt ons op marketing en PR. De komende periode zullen we nadrukkelijk invulling geven aan een eigentijdse PR. 
Om te beginnen gaat Tessenderlandt aan de slag met een huisstijl die past bij deze tijd. De drie locaties krijgen meer 
ruimte om met de huisstijl zichzelf te profileren waarbij de gemeenschap van de unit niet uit het oog verloren wordt. 
Er zal een PR/marketingplan worden geschreven waarin aandacht zal zijn voor intensiever gebruik van moderne media 
en voor proactief naar buiten treden met activiteiten en gebeurtenissen. Tessenderlandt en de verschillende locaties 
moeten een meer zelfbewuste uitstraling hebben.

Inleiding
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Tessenderlandt is een ambitieuze school die midden in de samenleving staat met aandacht voor eigentijds onderwijs. 
Modern onderwijs dat past bij de huidige ontwikkelingen in de stad en de regio en bij kinderen en ouders anno 2015, 
is voor ons een vanzelfsprekendheid.

Op deze manier het onderwijs ontwikkelen betekent dat we naast de cognitieve ontwikkeling, bijzonder aandacht 
besteden aan de ontwikkeling van algemene vaardigheden en competenties. De vmbo leerling is immers breed 
getalenteerd en zouden we tekort doen door ons uitsluitend te richten op cognitieve ontwikkeling en 
beroepsvaardigheden. Bij de brede ontwikkeling van kinderen willen we de mogelijkheden die IT ons biedt maximaal 
benutten. In het hoofdstuk onderwijs worden de keuzes voor de komende beleidsperiode uitgewerkt. 
De onderwijskundige keuzes sluiten nadrukkelijk aan bij de keuzes die door de VO Raad zijn gemaakt met OCW in het 
sectorakkoord. De VO Raad staat voor om kinderen naast het diploma vmbo, havo of vwo ook een zogenaamd 
plusdocument te verstrekken. Wij beschouwen dit als een portfolio waarin de opbrengst staat van de activiteiten die de 
leerling heeft verricht in het kader van hun eigen loopbaanontwikkeling. Hierin wordt ook het resultaat van de 
aangeleerde basiscompetenties beschreven.

Om invulling te kunnen geven aan modern onderwijs, besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan gebouwen en 
faciliteiten waarmee  eigentijds onderwijs kan worden aangeboden. In 2014 is een start gemaakt om op alle locaties van 
Tessenderlandt wifi te realiseren. De stap naar byod (bring your own device) is hiermee dichterbij dan ooit. Leerlingen en 
medewerkers kunnen met laptop/tablet in alle gebouwen online. Deze verruiming ten opzichte van de vaste pc 
opstellingen zullen ook impact hebben op de inrichting van de gebouwen; pc lokalen met vaste opstellingen zullen nodig 
blijven, met name waar digitale examens eisen hieraan stellen. Daarnaast zullen er diverse vormen van werkplekken voor 
leerlingen en medewerkers worden ingericht waar leerlingen en/of medewerkers individueel of in groepjes kunnen 
werken. Docenten kunnen door de bereikbaarheid van wifi en het gebruik van eigen of door de werkgever verstrekte 
laptop/tablet overal in de gebouwen van Tessenderlandt hun werkzaamheden verrichten. 

Ook is er in augustus 2014 gestart met de vervanging van de krijtborden, whiteboards en dvd-spelers door smartbeamers. 
Deze investering biedt eindeloze mogelijkheden om de digitale wereld in de klas te halen en het onderwijs aantrekkelijker 
en aanschouwelijker te maken. De komende beleidsperiode zal geïnvesteerd worden om de medewerkers optimaal te 
trainen in het gebruik van de smartbeamer,  zowel technisch als didactisch.

De gezamenlijke huisvesting van locaties Christoffel en Christoffel Heuvelstraat staat hoog op de agenda. Bij de 
totstandkoming van dit schoolplan is de organisatorische samenvoeging van de twee locaties reeds een feit. In de zomer 
van 2015 nam ROC West-Brabant het besluit om Christoffel en Christoffel-Heuvelstraat gezamenlijk te huisvesten aan 
De Nieuwe Inslag. Momenteel worden daar opleidingen  verzorgd van het Vitaliscollege die op termijn verhuizen naar de 
Biesdonkweg. De verhuizing en aanpassing van het gebouw is voorzien in 2018.

De huidige locaties zullen op de genoemde wijze geschikt gemaakt worden om mee te gaan in de ontwikkeling van 
modern onderwijs (smartbeamers, wifi, tablets/laptops, byod). Wachten tot de definitieve herhuisvesting een feit is zou 
een ongewenst lange periode in beslag kunnen nemen. Het onderwijs in de genoemde richting ontwikkelen vraagt een 
grote inspanning van alle medewerkers.
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De wereld om ons heen is voortdurend aan verandering onderhevig, verandering is daarmee een continu proces 
geworden. Mee kunnen bewegen of kunnen anticiperen op die veranderende omgeving is voor organisaties van 
levensbelang. Het vereist niet zozeer de aanpassing van de leerling, die heeft immers nog geen geschiedenis, als wel de 
aanpassing van de medewerker. Met name docenten hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen naar 
beroepsbeoefenaars.

De kreet ‘mensen maken het verschil’ is eenvoudig te vertalen naar ‘medewerkers maken het verschil’. Zeker in een 
onderwijsorganisatie, waar alles draait rond mensen, is dat een belangrijk uitgangspunt. Invulling geven aan ‘het verschil 
kunnen maken’ gaat niet vanzelf. Dat vergt een constructieve en veranderingsgezinde houding van alle medewerkers: 
Onderwijsgevenden, onderwijsondersteuners en de schoolleiding. De komende beleidsperiode wil Tessenderlandt zich 
meer en meer profileren als innovatieve school en hiermee ook naar buiten treden. 

Tegelijkertijd met het verschijnen van dit schoolplan (voorjaar 2015) heeft de directie van Tessenderlandt een transitieplan 
geschreven. Hierin wordt aangegeven hoe de uitgaven de komende jaren worden teruggedrongen en er tegelijkertijd 
geïnvesteerd wordt in vernieuwend onderwijs. Onderdeel van het transitieplan is het terugdringen van de omvang van 
de formatie van de schoolleiding en meer staftaken wegleggen bij, deels nog te benoemen, LC en LD docenten. Dit 
beleid past in een school waar verantwoordelijkheden diep in de organisatie worden gelegd.

Tevens zal er aandacht uitgaan naar de omvang van de teams die aangestuurd worden door een afdelingsleider. 
In het transitieplan is opgenomen dat de span of control voor een afdelingsleider naar beneden moet worden bijgesteld. 
Op deze wijze kan er meer aandacht gaan naar de dagelijkse begeleiding van de medewerker. Daarbij komt uiteraard 
dat de afdelingsleider ook de eerst aanspreekbare is voor ontwikkeling en innovatie van het onderwijs in zijn/haar 
afdeling. Op dat laatste gebied zal de afdelingsleider van de toekomst nog beter toegerust moeten worden en ruimte 
moeten hebben om daar invulling aan te geven. De schoolleiding zal aandacht besteden aan intensieve training van 
moderne leiderschaps-vaardigheden. Waarbij leiding geven aan innovatie een belangrijk onderdeel zal zijn. Voor de 
teams en de individuele medewerkers zal er ook nadrukkelijk geïnvesteerd worden in veranderingsgericht denken en 
handelen.

Als we kijken naar de personele kant van de organisatie in het algemeen, dan zijn daarin een aantal aandachtspunten 
waar te nemen die hieronder aangestipt worden:

De leeftijdsopbouw van medewerkers Tessenderlandt  kent  geen evenwichtige opbouw in het personeelsbestand. De 
leeftijdscategorie vijftig tot 65 jaar is dominant aanwezig, zeker als je deze categorie afzet tegen de leeftijdscategorie 
tot 35 jaar. Het directe gevolg is een vrij groot natuurlijk verloop in het personeelsbestand in de komende jaren. Het is 
van belang om in de aanname van nieuwe medewerkers toe te werken naar een meer evenwichtige verdeling van de 
verschillende leeftijdscategorieën (tot 35 jaar; 35-50 jaar; 50+)

Personeel
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Voordelen van deze benadering zijn:
 • op de middellange termijn een bredere basis aan ervaren 
  medewerkers;
 • een rustiger verloop van in- en uittredende docenten, waardoor er  
  op organisatieniveau een stabieler beeld ontstaat;
 • een evenwichtigere ontwikkeling (en beheersing) van loonkosten.

Het instrument werving en selectie zal de komende jaren een belangrijke rol spelen om 
tot een goede verdeling in het personeelsbestand te komen, op basis van aspecten 
als leeftijd, opleiding en sekse. 

Werving en selectie

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de vergrijzing (en het daarmee gepaard gaande natuurlijk verloop) één van 
de trends is op het gebied van personele ontwikkelingen. Een andere waarneembare trend is het aantal beschikbare 
docenten op de arbeidsmarkt. Binnen steeds meer vakgebieden ontstaat een schaarste aan kandidaten. Steeds vaker 
komen nieuwe docenten binnen in een duale rol, zij starten in een arbeidsverhouding terwijl de studie nog afgerond moet 
worden. 
Tessenderlandt profileert zich als een aantrekkelijk werkgever. Die aantrekkelijkheid komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in 
onderwijskundige projecten, taken gericht op onderwijsinnovaties en mogelijkheden van functiedifferentiatie in de cate-
gorieën LB-LC-LD. Het is te verwachten dat de komende jaren de spanning op de arbeidsmarkt toe zal nemen. Er liggen 
kansen bij de werving van medewerkers uit het bedrijfsleven, de vele fusies en faillissementen zorgen voor een toestroom 
van potentiële arbeidskrachten. De moderne medewerker van Tessenderlandt beschikt in toenemende mate over zaken 
als flexibiliteit, innovatief vermogen, ambassadeurschap en gepersonaliseerd leren.

Loopbaanperspectieven: LB-LC-LD

Door middel van de functiemix investeren we in de kwaliteit van docenten. Door de ruimte die de 
functiemix biedt, is het mogelijk om via functiedifferentiatie verschil te maken in beloning voor 
docenten die zich aantoonbaar ontwikkelen naar een hoger niveau van functioneren binnen 

Tessenderlandt. Een loopbaan binnen het vmbo kan verlopen van LB naar LC naar LD.
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Ontwikkeling professionaliteit 

Elke medewerker wordt geacht tijd aan scholing te besteden. De scholing kan plaatsvinden via individuele en/of 
collectieve trajecten, waarbij De Academie van de SKVOB een belangrijke rol vervult.  De ontwikkelingen binnen 
Tessenderlandt vragen deskundigheid op een aantal verschillende gebieden. Zeker op het gebied van digitalisering. 
Kennis hiervan en het kunnen benutten van de digitale mogelijkheden, zoals die inmiddels in de gebouwen van 
Tessenderlandt gerealiseerd zijn, in een (gepersonaliseerd) leerproces is een must.

In het hoofdstuk ‘Onderwijs’ wordt beschreven welke belangrijke ontwikkelingen de komende jaren plaatsvinden en 
waar de ambities liggen.Deze ambities stellen hoge eisen aan de medewerker van Tessenderlandt, zowel aan de 
huidige als toekomstige medewerkers. Van de moderne medewerker wordt verwacht dat onderstaande zaken tot het 
repertoire behoren, of dat ze in de komende periode ontwikkeld worden.

 • De medewerker is ‘opmerkzaam’. Hij heeft oog voor de individuele talenten van leerlingen, heeft oog  
  voor het te ontwikkelen potentieel. Met name de docent moet competent zijn om de talenten 
  (kwaliteiten) van leerlingen te herkennen, en te ontwikkelen. 
 • De medewerker dient op adequate wijze gebruik maken van moderne media. En daarin voldoende  
  (digitale) vakvaardigheden verwerven die het onderwijsproces en een goede relatie tussen docent en  
  leerling zullen versterken.
 • Het is van groot belang om in het onderwijsleerproces te kunnen differentiëren, lexibel om te kunnen  
  gaan met situaties die zich voordoen. Beheersing van het klassenmanagement is het fundament onder  
  het dagdagelijks functioneren in de klas.
 • Van iedere medewerker wordt een verdere professionalisering verwacht. Werken in het onderwijs 
  vraagt  ‘een leven lang leren’.
 • Van iedere docent wordt verwacht dat ze tenminste eenmaal per jaar een brancheverwant bedrijf  
  bezoeken en daar de opbrengsten van beschrijven. Dit stageprogramma voor docenten in het 
  bedrijfsleven houdt het lesprogramma actueel en motiveert de docent om de didactiek op de praktijk  
  aan te passen.

De uitdaging in de komende periode wordt: ‘Hoe verbinden we de veranderende wereld van de medewerker aan de 
wereld van de leerling?’ Daarbij wordt de ontwikkeling van de medewerker, met name de docent, gezien als de motor 
van het veranderingsproces. Tessenderlandt zet in de planperiode 2015-2018 in op activerend leren. Dat is een breed 
begrip met als bepalende elementen de variatie in leersituaties en de toenemende verantwoordelijkheid van de 
leerling voor zijn eigen leerproces. Daarmee zetten wij het beleid voort dat wij hebben ingezet in het Schoolplan 
2009-2013 en ook in het project Puberbrein dat in 2013 formeel werd afgesloten. De centrale factor in de beweging 
van klassikaal onderwijs naar gepersonaliseerd leren in een actieveleeromgeving is de docent die zich bekwaamt in de 
organisatie van het leren door individuele leerlingen. 
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Onderwijs

De noodzaak tot scholing en 
professionalisering op dit gebied is in het voorgaande hoofdstuk toegelicht.Activerend leren en activerend onderwijs 
krijgen vorm binnen de kaders die gesteld worden door de ambities van de VO-Raad en de voorwaarden die de 
SKVOB e.o. stelt aan de doelstelling om leerlingen op te leiden ‘die straks het verschil gaan maken’. 
Als gevolg daarvan krijgt het activerend onderwijs van Tessenderlandt concreet gestalte op het gebied van:

 • talentontwikkeling en omgaan met verschillen tussen de leerlingen;
 • brede vorming van de leerlingen in een samenleving in beweging;
 • samenwerking met de omgeving van de school en de leerling.

Opbrengstgericht werken

Tessenderlandt heeft deelgenomen aan het programma School aan Zet en heeft daarin gekozen voor het thema 
opbrengstgericht werken. In onze visie op opbrengstgericht werken presteert elke leerling naar vermogen doordat wij 
planmatig omgaan met verschillen tussen de leerlingen. Om dat te bereiken verbeteren wij op de eerste plaats de 
toetsing en beoordeling van leerprestaties zodat docenten in staat zijn om het potentieel van de leerlingen in te 
schatten. Leerlingen presteren immers maximaal als aan hen maximale verwachtingen worden gesteld. 
Met ondersteuning van het APS is het programma ‘toetsen en beoordelen’ ingevoerd waarin alle docenten vooral 
geschoold worden in summatief toetsen. Dit programma wordt voortgezet zodat Tessenderlandt in alle leerwegen in 
2018 meer dan gemiddeld scoort op de kwaliteitskaart van de Onderwijsinspectie. 

Educatieve technologie

De ontwikkeling van activerende leersituaties en gepersonaliseerd leren zijn 
afhankelijk van de mate waarin leerlingen gebruik kunnen maken van 
educatieve technologie. De digitale media sluiten aan bij de behoefte van de 
leerling aan individuele feedback en ondersteuning van de docent. Belangrijk is 
ook dat de leerling toegang wordt verschaft tot brede en gevarieerde 
kennisbronnen en dat de docent minder afhankelijk wordt van tijd- en plaats-
gebonden onderwijs. In het project Leerling 2020 van de VO-Raad worden 
scholen gestimuleerd om gepersonaliseerd leren (oftewel omgaan met 
verschillen) in te voeren door het toepassen van ICT en digitaal lesmateriaal 
‘zodat leerlingen het maximale uit hun talenten kunnen halen’. In dit project 
wordt gewerkt met het concept Leerlabs. Naar analogie daarvan organiseert 
Tessenderlandt in samenwerking met de vmbo-scholen in Breda leerlabs op het 
gebied van ET (educatieve technologie). 
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De opbrengsten zijn in voorbereidende notities over leerlabs geformuleerd in de vorm van 
vier scenario’s. Het leerlandschap verandert. Traditionele media maken plaats voor sociale 
media en het begrip ‘leren’ wordt niet meer gekoppeld aan het tijd- en plaatsgebonden 
onderwijs van de school. Dat vraagt om nieuwe systemen in het onderwijs zoals de 
elektronische leeromgeving. De ELO van Tessenderlandt is in ontwikkeling. In de 
plan periode van dit schoolplan bouwen wij de ELO uit tot een platform dat de 
educatieve software beheert en dat de docenten in staat stelt om hun onderwijs af te 
stemmen op de individuele leerbehoeften van de leerlingen. In 2018 zijn daarom alle 
docenten geschoold in de toepassing van educatieve software en gebruiken alle 
docenten interactief de ELO voor gepersonaliseerd leren. De kick-off van de scholing is 
voorzien in september 2015. 

Leerroutes

Tessenderlandt heeft alle leerwegen van het vmbo (plus op De la Salle ook 
onderbouw  havo/vwo). Wij hebben ons voorgenomen om in al onze vmbo 
leerwegen zodanig te differentiëren dat een brede doelgroep bediend 
kan worden die zich vervolgens optimaal kan voorbereiden op het 
vervolgonderwijs. Wij sluiten hiermee aan bij de landelijke ontwikkelingen 
met betrekking tot passend onderwijs en de vernieuwing van het vmbo. 
Tessenderlandt sluit in de vernieuwing van de bovenbouw aan bij de 
opleidingsdomeinen in het mbo. Tevens behouden wij in de bovenbouw 
herkenbare beroepsprofielen waar leerlingen zich mee identificeren. Dat 
leidt tot overzichtelijke programma’s in de profielen die het karakter 
hebben van branchegerichte (voor)opleidingen. Hoewel de 
keuze-mogelijkheden van de leerlingen worden beperkt komen de 
programma’s tegemoet aan de individuele ambities en talenten van de 
leerlingen. Met de keuze voor beperkte keuzepakketten en herkenbare 
beroepsprofielen onderscheidt Tessenderlandt zich in het vmbo van Breda. 
Dat komt ten goede aan de mogelijkheden van leerlingen en ouders in de regio Breda om een keuze te maken voor 
een opleiding en school. Tessenderlandt streeft behalve naar herkenbare beroepsprofielen in de bovenbouw ook naar 
verruiming van de mogelijkheden om door te stromen naar het vervolgonderwijs. Gedacht wordt aan gedifferentieerde 
programma’s die leiden tot maatwerkdiploma’s. 
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Passend onderwijs

De invoering van passend onderwijs heeft nu en op termijn gevolgen voor de 
in- en uitstroom van leerlingen, de relatie met ouders en het ondersteuningsprofiel 
van de school. Bovenstaande intenties ondersteunen de doelstellingen van 
passend onderwijs, inclusief de primaire opdracht aan de school om de leerlingen 
op een zo hoog mogelijk niveau te kwalificeren. De voorbereiding van de 
medewerkers op deze ontwikkelingen is in volle gang maar zal in de komende 
periode intensief moeten worden voortgezet. 

Brede vorming van de leerlingen in een samenleving in beweging

Zoals de VO-Raad opmerkt, verwerven leerlingen op school niet alleen cognitieve vaardigheden maar ontwikkelen zij 
ook sociale en culturele competenties. De waarde van het informele leren buiten het schoolsysteem krijgt ook steeds 
meer aandacht. Tot nu toe hebben wij geen goed beeld van de bijdragen die deze competenties leveren aan de 
maatschappelijke kansen van de leerlingen. In de periode tot 2018 wordt een ‘plus-document’ ingevoerd waarin 
beschreven is wat de leerling gepresteerd heeft buiten het schoolse leren. Dit plusdocument beschouwen wij als een 
portfolio waarin de opbrengst staat van de activiteiten die de leerling heeft verricht in het kader van 
loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling. Hier wordt ook het resultaat van de aangeleerde basiscompetenties beschreven.

Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling helpt de leerling een keuze te maken voor een 
vervolgopleiding. Voor leerlingen in de beroepsgerichte leerwegen is dat erg belangrijk 
omdat zij in het tweede leerjaar al kiezen voor een beroepsgericht programma. Een 
belangrijke opdracht van loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling is echter ook 
vaardigheden en competenties te bieden die de leerling in staat stellen te voldoen aan 
de verwachtingen die aan hem in de beroepspraktijk en in het maatschappelijk verkeer 
gesteld worden. Daarom is het van belang LOB ook in de beroepsgerichte leerwegen 
een plaats te geven. Het plusdocument, het portfolio van Tessenderlandt, biedt de 
leerling ruimte en kansen om zich te profileren met zijn prestaties en motivaties.

Samenwerking met de omgeving van de school en de leerling

Alle tot nu toe geformuleerde voornemens hebben tot doel een activerende leeromgeving te creëren. Dat geldt ook 
voor de samenwerking van de school met de ketenpartners in de omgeving van de school en van de leerling. Er zijn 
veel partners die meer of minder hun stempel drukken op het onderwijsleerproces. Belangrijke partners van de school 
zijn de ouders, het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Zij hebben invloed op het primaire proces in de klas terwijl 
andere partners een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van leerlingen.
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De rol van de ouders is vooral van belang voor een gunstige leeromgeving in de thuissituatie en voor de begeleiding 
van de leerling in zijn loopbaanoriëntatie. De betrokkenheid van de ouders wordt versterkt door hen voortdurend te 
informeren over de vorderingen van hun kinderen en door hen inzicht te geven in het onderwijsprogramma. Daarom 
wordt de ouders toegang verschaft tot de ELO. 

De samenwerking van de school met bedrijven schept mogelijkheden om een betekenisvolle en actieve leeromgeving 
te creëren. Het stageprogramma van Tessenderlandt heeft een beroepsoriënterend  programma en willen we verder 
versterken. Het stageprogramma draagt nog niet of onvoldoende bij aan de inhoud van het lesprogramma. Daarom 
neemt Tessenderlandt deel aan het grensoverschrijdend Interreg-project  ‘Leren innoveren’. 
Daarin worden toekomstige (en huidige) werknemers kennis en vaardigheden aangeleerd die hen in staat stellen te 
voldoen aan de vraag van de steeds veranderende arbeidsmarkt.

Leerlingstages in bedrijven en instellingen leiden niet automatisch tot aanpassingen van het curriculum in een leerweg 
en afdeling/profiel. De feedback van leerlingen draagt onvoldoende bij aan nieuwe leerinhouden en werkvormen. 
Docentenstages in het bedrijfsleven daarentegen houden het lesprogramma actueel en motiveren de docenten om 
hun didactiek daarop aan te passen. Daarom komt er in de komende beleidsperiode een stageprogramma voor 
docenten, wat in de jaartaak wordt opgenomen, waarin elke docent tenminste eenmaal per schooljaar een 
branch-everwant bedrijf bezoekt en daar de opbrengsten van beschrijft.
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Er is veel aandacht voor kwaliteitszorg binnen Tessenderlandt. De schoolleiding is continu bezig om een beter beeld te 
krijgen van opbrengsten en de beschikbare gegevens over de resultaten te benutten om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren. Tessenderlandt heeft in 2009 een impuls gegeven aan kwaliteitszorg middels de notitie 
‘Invulling Kwaliteitsagenda Voortgezet Onderwijs 2009 unit Tessenderlandt’. Dat heeft geresulteerd in een planmatige 
aanpak van de onderwijsontwikkeling middels activiteitenplannen.

Activiteitenplannen die jaarlijks en planmatig volgens de pdca-cyclus jaarlijks worden vastgesteld en geëvalueerd. 
In de activiteitenplannen worden accenten gelegd op de uitvoering van de activiteiten. Op de eerste plaats moeten 
de activiteiten smart  geformuleerd zijn en hierbij de nadruk leggen op opbrengstgericht werken. Ten tweede zal er 
meer aandacht gevraagd worden voor een grotere betrokkenheid van docenten bij uitvoering van de activiteiten 
en worden docenten meer verantwoordelijk gemaakt. Het toepassen van de pdca-cyclus op de kwaliteitszorg en het 
vergroten van betrokkenheid van docenten dragen beide bij aan het borgen van de activiteiten.  

De schoolleiding heeft een aantal ambities en streefdoelen geformuleerd ten aanzien van de kwaliteitszorg welke zijn 
opgenomen in de activiteitenplannen. Op elke locatie worden werkgroepen geformeerd. De leden van de werkgroep 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de activiteitenplannen. Er zal een ‘vacaturebank’ worden opgezet waarop 
medewerkers kunnen reageren om deel uit te gaan uitmaken van een werkgroep.

De planning en de uitwerking van alle genoemde activiteiten zijn het onderwerp van 
monitorgesprekken door de algemeen directeur op alle locaties. Drie keer per jaar voert 
hij samen met de locatieleiding van de locaties, de voorzitters van de werkgroepen 
en het directielid met de staftaak kwaliteitszorg gesprekken over de vorderingen in het 
activiteitenplan. De resultaten daarvan leveren informatie voor de evaluatie van het 
lopende schooljaar en de voorbereiding van het volgende schooljaar. Voor zowel het 
activiteitenplan als het monitorgesprek wordt gewerkt aan de hand van vaste formats.

In het schooljaar 2013-2014 is Tessenderlandt, met inzet van de prestatieboxmiddelen, 
gestart met het programma van ‘School aan Zet’. In een tweejarig traject, dat in 
schooljaar 2014-2015 is afgesloten en geëvalueerd, is gewerkt aan de verbetering van 
de onderwijsopbrengsten. Gekozen werd om met de expertisethema’s 

Opbrengstgericht werken en HRM-beleid aan de slag te gaan. De samenwerking met School aan Zet heeft o.a. geleid 
tot een aantal scholingsmomenten op het gebied van kwaliteitszorg voor de voltallige schoolleiding en heeft de basis 
gelegd om te komen tot een definitie van Opbrengstgericht werken voor Tessenderlandt. Deze definitie is vertaald in 
een aantal concrete activiteiten op het gebied van OGW en HRM-beleid. 

Kwaliteitszorg
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Dit heeft geleid tot de volgende activiteiten die deels al zijn uitgevoerd en/of nog moeten worden uitgevoerd: 
 • invoeren van een toetsprotocol voor Tessenderlandt;
 • invoeren van genormeerde toetsen en het maken van een foutenanalyse;
 • analyse van de (fictieve) opbrengstenkaart;
 • invoeren van de collegiale lesobservaties met behulp van de kijkwijzer;
 • invoeren van de LED (leerlingen evalueren docenten).

Kwaliteitszorg zal bewust worden ingezet voor de schoolontwikkeling. De komende jaren zullen we nog meer bezig zijn 
met monitoring van onze resultaten en de wijze waarop vernieuwingen worden geïmplementeerd en geborgd in onze 
organisatie. Het ontwikkelen van een aanspreekcultuur en de gesprekkencyclus zullen mede bepalend zijn voor het 
laten slagen van de ingezette acties en zijn nodig om in beeld te krijgen wat de behoeften zijn van het team.  
Daar waar nodig zal gepaste scholing worden ingezet. Borging zal plaatsvinden in het activiteitenplan en de 
gesprekken-cyclus. Het traject met School aan Zet zal een logisch vervolg krijgen met nieuwe doelen op het gebied 
van gepersonaliseerd leren, doelgericht leren en werken op basis van de analyse van toetsen en het werken met 
digitale leermiddelen.

Voor de monitoring van onze resultaten gaan we gebruik maken van Magister Managementinformatie Platform (MMP). 
Door het gebruik van MMP krijgen we eerder zicht op onze resultaten en kunnen we sneller handelen om de kwaliteit 
op peil te houden of te verbeteren. De resultaten van onze kwaliteitszorg zijn terug te vinden op de websites van de 
onderwijsinspectie en Scholenopdekaartvo.nl. Jaarlijks worden de tevredenheidsonderzoeken voor leerlingen en ouders 
leerjaar 3 voor Vensters voor Verantwoording afgenomen. De resultaten hiervan worden gepubliceerd in 
Scholenopdekaartvo.nl.

In het kader van een brede visie op kwaliteitszorg wordt er  jaarlijks een van de drie algemene 
tevredenheidsonderzoeken van Kwaliteitscholen afgenomen.  Dit zijn afwisselend de onderzoeken voor leerlingen, 
ouders of medewerkers. Daarnaast is er jaarlijks een interne visitatie door twee leden van het RDO van de scholen van 
de SKVOB e.o. De resultaten van de tevredenheidsonderzoeken en de interne visitatie leiden tot concrete activiteiten 
voor het activiteitenplan. 
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Hieronder een overzicht van de instrumenten die worden gebruikt om de opbrengsten te monitoren binnen de unit 
Tessenderlandt en de daar uit voortvloeiende acties. 

Uitslag tevredenheidsonderzoeken ouders en 
leerlingen leerjaar 3 voor Vensters voor 
verantwoording.

Uitslag algemene tevredenheidsonderzoeken
van kwaliteitscholen jaarlijks één van onderstaande 
onderzoeken:
 • Leerlingentevredenheid
 • Oudertevredenheid
 • Medewerkerstevredenheid

Evaluatie van het activiteitenplan volgens de 
PDCA-cyclus. Algemeen directeur, directielid 
staftaak kwaliteitszorg, schoolleiding van de locatie 
en de voorzitters van de werkgroepen.

Verslag van de tweejaarlijkse visitatie van scholen 
van SKVOB door twee leden van het RDO.

De opbrengstenkaart en de 
meerjarenopbrengsten van de inspectie van het 
onderwijs.

Kwaliteitscontrole middel Acties

Analyseren van de uitslag en activiteit(en) voor het 
activiteitenplan vaststellen om de aandachtspunten te 
verbeteren of om op één of meerdere gekozen 
domein(en) te 
excelleren.

Analyseren van de uitslag en activiteit(en) voor 
activiteitenplan vaststellen om de aandachtspunten te 
verbeteren of om op één of meerdere gekozen 
domein(en) te excelleren. 

Monitoren van de stand van zaken en de opbrengsten 
van de activiteiten. Eventueel bijstellen en de borging van 
de activiteiten. Vaststellen activiteiten voor het nieuwe 
activiteiten plan voor het komende schooljaar. 
Opbrengstgericht werken. 

Feedback van rapportage gebruiken voor opstellen van 
activiteiten, eventueel voor het activiteitenplan.

Rapportage gebruiken voor evaluatie gesprekken met het 
team en de vakgroepen. Indien nodig opstellen van 
activiteiten, eventueel voor het jaarlijkse activiteitenplan. 
Opbrengstgericht werken.
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