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Bij deze presenteren wij u graag het publieks- 
jaarverslag van OVO Zaanstad van het jaar 2015.  
Via dit verslag brengen wij u op de hoogte van de 
belangrijkste ontwikkelingen in 2015. We infor- 
meren u over hoe we dit jaar onze kerntaak – het 
geven van goed voortgezet onderwijs – hebben  
ingevuld. Daarnaast brengen we u op de hoogte  
van onze resultaten en vertellen we hoe we deze  
behaald hebben. 

Talenten ontwikkelen
2015 was het laatste jaar van onze koers ‘Talenten 
Ontwikkelen’. Het is ons doel om talenten van  
leerlingen én medewerkers maximaal te ontwik-
kelen, zowel binnen als buiten het curriculum. Uit 
een bereik-diagnose is gebleken dat onze scholen in 
uiteenlopende mate een aantrekkelijk extra onder-
wijsaanbod bieden. Voorbeelden hiervan zijn de 
Trajecten Op Maat op het Zaanlands Lyceum. Het 
Saenredam College werkt met talentklassen en ook 
op Trias VMBO en het Bertrand Russell College is 
aandacht voor talentontwikkeling. Op beide  
scholen kunnen leerlingen keuzelessen volgen. 

Toch is uit hetzelfde onderzoek ook gebleken  
dat talentontwikkeling nog meer verankerd zou 
kunnen worden in de dagelijkse lespraktijk. Ook 

zou de leeromgeving in de reguliere lessen meer 
variatie mogen vertonen en kunnen differentiatie 
en maatwerk nog verder ontwikkeld worden. Het 
onderzoek biedt ons waardevolle handvatten voor 
de toekomst.  

Resultaten
Om de talenten van leerlingen en medewerkers 
zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, is het 
belangrijk dat de basis op orde is. We zijn daarom 
blij dat alle scholen een basisarrangement hebben 
ontvangen van de Inspectie voor het Onderwijs. 

Ook de slagingspercentages zitten in de lift. Op  
het Saenredam College na, zijn op alle OVO-scholen 
de slagingspercentages hoger dan in 2014.  
Desondanks liggen de slagingspercentages van het 
Saenredam College op twee van de drie leerwegen 
boven het landelijk gemiddelde. 

Bij het Bertrand Russell College en het Zaanlands 
Lyceum liggen de slagingspercentages voor  
zowel de havo als het vwo boven het landelijk  
gemiddelde. 

Financiën
Om extra investeringen in ons onderwijs te kunnen 
doen, was in de begroting een negatief resultaat 
van € 880.000,00 opgenomen. Het financiële  
resultaat van OVO Zaanstad is in 2015 echter uit-

Beste relatie,

“Aantrekkelijk en inspirerend  
onderwijs, dat is waar OVO Zaanstad 
voor staat. In ons onderwijs staat de 

leerling centraal. We vinden  
het belangrijk dat elke leerling de 

kans krijgt om zijn talenten te  
ontdekken en te ontwikkelen.  

We zijn trots op wat we in 2015  
bereikt hebben als het gaat om  

de onderwijsresultaten.” 

Barbara Dijkgraaf 
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gekomen op € 349.766,00. Dit komt doordat bij het 
opstellen van het formatieplan voor 2015-2016 is 
uitgegaan van te lage bekostigingsgegevens. In 
2015 is veel aandacht uitgegaan naar het op orde 
krijgen van de bedrijfsvoering. 

Uw mening is welkom
We vinden uw mening belangrijk. Daarom nodigen 
wij u van harte uit om uw visie op ons werk en onze 
werkwijze met ons te delen. U kunt uw reactie  

geven aan Roel Klinkhamer (secretaris College van 
Bestuur a.i.), via r.klinkhamer@ovo-zaanstad.nl. 

Bedankt voor uw interesse in onze organisatie.

Barbara Dijkgraaf 
Voorzitter College van Bestuur van OVO Zaanstad 
 

Leeswijzer
In dit jaarverslag…
… vindt u een cijfermatig overzicht van onze organisatie;
… vertellen we u over de belangrijkste onderwijsontwikkelingen in 2015;
… blikken onze scholen terug op het jaar 2015; 
… leest u over onze organisatie, onze bedrijfsvoering en ons personeelsbeleid;
… geven we u inzicht in de financiële situatie in 2015. 
Ook richten we onze blik kort op de toekomst. 2016 is het eerste jaar van de nieuwe koers  
‘Buitengewoon goed onderwijs’. Deze koers focust op het verbinden van theorie en praktijk, het 
aanpassen van de schoolstructuur aan de individuele behoefte van de leerling en de docent als 
lerende professional. Samen gaan we voor Buitengewoon goed onderwijs. 



Onze achtergrond 5

Onze cijfers   8

Onze belangrijkste 
onderwijsontwikkelingen 

  13

Onze scholen   19

Onze organisatie 41

Onze koers  46
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De kerntaak van de scholen van OVO Zaanstad  
is het geven van goed voortgezet onderwijs.  
Zo bereiden we onze leerlingen optimaal voor 
op hun vervolgopleiding en hun toekomst in de 
maatschappij. In dit hoofdstuk leest u meer over 

onze achtergrond.
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Dit zijn wij
OVO Zaanstad is het schoolbestuur van zeven  
scholen voor voortgezet onderwijs in Zaanstad.  
Samen bieden onze scholen alle niveaus aan:  
praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en  
gymnasium. Zo is er voor elke leerling uit de regio 
een passende plek. 

Onze scholen

Alle scholen van OVO Zaanstad hebben een open-
bare grondslag, behalve het Zuiderzee College. Dit 
is een algemeen bijzondere school. 

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad bestond 
in 2015 uit Barbara Dijkgraaf (voorzitter) en Christa 
Compas (lid).
 

Onze missie
Het maximaal ontwikkelen van de talenten van 
onze leerlingen en medewerkers; dat is onze  
missie. Onze scholen bieden hun leerlingen een 
veilige, inspirerende en moderne leeromgeving. Wij 
streven naar een leeromgeving die stimuleert en 
‘leren’ en ‘samenwerken’ vloeiend laat samengaan. 
Wij zien onze scholen als ontmoetingsplaatsen die 
ruimte bieden aan diversiteit en openheid.

Ons eigen talent
OVO is een stabiele onderwijsorganisatie zonder 
zwakke afdelingen. Wij schromen niet om ons  
eigen handelen en dat van onze scholen kritisch  
te bekijken. We zijn alert op de ontwikkelingen om 
ons heen; zowel intern als extern en zowel lokaal  
als landelijk. Als organisatie zijn wij in staat  
verbeterpunten door te voeren en maatschappe- 
lijke en onderwijskundige tendensen te vertalen 
naar onze eigen praktijk.

Onze  
achtergrond

“Onze nauwe samenwerking met OVO heeft 
een duidelijk doel: we willen allebei dat de 
leerlingen een zo soepel mogelijke overstap 
maken naar het middelbaar beroepson-
derwijs. Ik ervaar de onderlinge contacten 
als zeer goed. We werken pragmatisch en 
transparant en de lijnen zijn kort. Belangrijk 
speerpunt in 2015 is het terugdringen van 
het aantal voortijdig schoolverlaters  
(VSV’ers) geweest. Initiatieven als meeloop- 
dagen, proefstuderen, het strakker opzetten 
van de aanmeldprocedure en warme  
overdracht bij zorgleerlingen hebben ertoe  
geleid dat het percentage VSV’ers is gedaald. 
Kijkend naar de toekomst willen we dit per-
centage nog verder naar beneden brengen, 
onder andere door het nog beter op elkaar 
afstemmen van onze onderwijsprogramma’s 
en door bij de overstap tussen vo en mbo 
elke leerling in beeld te houden. Tevens 
willen we de instroom in Techniekonderwijs 
bevorderen.”

Mevr. Dorien Nelisse,  
lid College van Bestuur van het 
Regio College Zaanstreek Waterland
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“De gemeente Zaanstad en het onderwijs, en 
dan met name OVO, weten elkaar heel goed 
te vinden. In 2015 hebben we ons sterk ge-
richt op het bieden van passend onderwijs, 
de veiligheid op de scholen en het verzuim 
of de voortijdige uitval van leerlingen. We 
kunnen concluderen dat op al deze vlakken 
belangrijke stappen gezet zijn en duidelijke 
vooruitgang is geboekt. Eind 2015 hebben 
de gemeentes Zaanstad, Oostzaan en Wor-
merland samen met tien schoolbesturen, 
waaronder OVO, een onderwijsagenda voor 
de komende jaren vastgesteld. Met deze 
gezamenlijke agenda zijn wij goed voorbe-
reid op de toekomst. Wij zijn als gemeente 
ook blij met de nieuwe OVO-koers voor 2016-
2020, Buitengewoon goed onderwijs. Het is 
mooi te zien dat OVO de eigen organisatie en 
iedereen die daarbij betrokken is, stimuleert 
die extra stap te zetten van ‘goed’ onderwijs 
naar ‘buitengewoon goed’ onderwijs. Deze 
insteek sluit ook aan op de ambitie die wij als 
gemeente Zaanstad hebben.”

 

Ons netwerk
Goed onderwijs geven, kunnen wij niet alleen.  
Wij werken dan ook intensief samen met verschil-
lende partners. Binnen dit netwerk ondersteunen 
wij elkaar, leren we van elkaar en stimuleren we 
elkaar in onze professionele groei. 

* Samenwerkende Instellingen
 Gezondheidszorg Regio Amsterdam

RMC regio 21
(groot Amsterdam)

Lokale
voorzieningen
(bijv. wijk- en
jeugdteams)

Besturen en 
scholen wo/ hbo/ 

mbo

Overige vo-
besturen en
-scholen in 
Zaanstad

Po-besturen 
en -scholen 
Zaanstad, 

Oostzaan en 
Wormerland

OVO
Zaanstad

Samenwerkings- 
verbanden 

onderwijs en 
begeleiding

Maatschappelijke 
dienst, hulpverle -

nings-, welzijns- en 
zorginstellingen

Gemeente 
Zaanstad, 

Oostzaan en 
Wormerland

Servicepunt 
leren en werken

Politie en 
bureau Halt

Ondernemers-
werken en 

bedrijfsvereniging

Samenwerking
Beroepsonderwijs

Bedrijfsleven

Platforms
onderwijs-

ontwikkeling 
(bijv. vernieuwing 

vmbo, bèta
techniek)

Kenniskringen
(bijv. SIGRA*
en TechNet)

Aanbieders 
onderwijs-zorg 
arrangementen 
(bijv. Odibaan, 

Herstart)

Dhr. Dick Emmer, 
wethouder Financiën, 
Onderwijs, Cultuur 
en Milieu bij de 
Gemeente Zaanstad
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Hoeveel leerlingen hadden de  
scholen van OVO Zaanstad in 2015? 

Hoeveel nieuwe leerlingen hebben zich 
aangemeld? Hoeveel leerlingen zijn dit 
jaar op-, af- of doorgestroomd? En hoe 

beoordeelt de Inspectie van het  
Onderwijs onze scholen? Dit zijn 

onze cijfers.



Verloop leerlingen- 
populatie in 2015

In totaal hadden onze scholen in 2015 6681 
leerlingen. Van hen volgden 171 praktijk- 
onderwijs, 4153 vmbo en 2357 havo/vwo. 
OVO Zaanstad kreeg in 2015 1375 nieuwe 

leerlingen voor het eerste leerjaar. Het aantal 
voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) was 40. 

Aanmelding en inschrijving
In Zaanstad wordt de aanmelding en  

inschrijving van nieuwe leerlingen voor het 
vmbo centraal georganiseerd. De cijfers over 
het aanmelden en inschrijven van het vmbo 

zijn dus inclusief VMBO Pascal Zuid van  
Stichting ZAAM. 

In totaal kregen de Zaanse vmbo-scholen 
1013 nieuwe aanmeldingen. 97,8 procent van 

de leerlingen is ingeschreven op de school 
van eerste voorkeur; de overige  

leerlingen konden op hun school van tweede 
voorkeur worden ingeschreven.

De havo/vwo-scholen van OVO Zaanstad  
kregen 452 nieuwe leerlingen. Zij konden  

allemaal ingeschreven worden op hun school 
van eerste voorkeur.

Het praktijkonderwijs van OVO Zaanstad 
kreeg 28 nieuwe leerlingen.  
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Marktaandeel

  

Aanmelding & inschrijving

Leerlingenaantal

havo/vwo   
vmbo   

  praktijkonderwijs

69,0%
2015

69,5%
2014

2014 2015

In 2015 kon 100 procent van de aangemelde
havo/vwo-leerlingen worden ingeschreven op de

school van 1e voorkeur. 

100%100%

2014 2015

66816755

In 2015 kon 97,8 procent van de aangemelde 
vmbo-leerlingen worden ingeschreven op de

school van 1e voorkeur. 

97,8%93%

2014 2015

Onze cijfers



Vervolg verloop  
leerlingenpopulatie

in 2015

Op-, af- en doorstroom
De afstroom van 1 havo naar 2 vmbo betrof 

in schooljaar 2014/2015 bij het Bertrand 
Russell College 27 leerlingen en bij het  

Zaanlands Lyceum 21 leerlingen. 

Bij het Bertrand Russell College stroomden 
13 leerlingen af van 2 havo naar 3 vmbo.  

Bij het Zaanlands Lyceum waren dit  
6 leerlingen. 

De opstroom van 1 vmbo naar 2 havo  
was in 2014/2015 9 leerlingen van Compaen 

VMBO, 5 leerlingen van het Saenredam  
College, 10 leerlingen van Trias VMBO en  
9 leerlingen van het Zuiderzee College. 

De doorstroom van 4 vmbo (theoretische 
leerweg) naar 4 havo was van Compaen 
VMBO 7 leerlingen, van het Saenredam  
College 20 leerlingen, van Trias VMBO  

34 leerlingen en van het Zuiderzee College  
9 leerlingen. 
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Op-, af- en doorstroom   

Vmbo (theoretische leerweg) naar 4 havo

1 vmbo naar 2 havo

2 havo naar 3 vmbo

1 havo naar 2 vmbo

0% 5% 10% 15% 20%

Compaen VMBO
2013/2014

2014/2015

Saenredam College
2013/2014

2014/2015

Trias VMBO
2013/2014

2014/2015

Zuiderzee College
2013/2014

2014/2015

Bertrand Russell College
2013/2014

2014/2015

Zaanlands Lyceum
2013/2014

2014/2015



Geslaagd!

Wij zijn trots op onze geslaagden!  
Hiernaast staan de geslaagden per  

onderwijssoort. Ter vergelijking is ook het 
landelijk gemiddelde aangegeven en  

of er het voorgaande jaar meer of minder  
geslaagden waren. 

In het schooljaar 2014/2015 hebben  
26 leerlingen Praktijkschool de Brug  

verlaten, of zijn doorgestroomd in een  
samenwerkingsverband van De Brug en het 
ROC van Amsterdam. In dat laatste traject 
zijn 8 leerlingen ingestroomd op het ROC, 

waar zij onder begeleiding van De Brug een 
vervolgopleiding op mbo-niveau 1 volgen. 

Van de andere 18 schoolverlaters hebben 
8 leerlingen een niveau-1-diploma gehaald 
op de praktijkschool en zijn doorgestroomd 

naar niveau 2. 
5 leerlingen zijn doorgestroomd naar de 

Kappersschool niveau 1 en 5 leerlingen zijn 
met een baan uitgestroomd met daarnaast 

een opleiding in de BBL.
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Compaen VMBO 
Vmbo basis 51 98 98 96 97
Vmbo kader 66 92 95 90 95
Vmbo theoretisch 97 96 94 83 93

Saenredam College     
Vmbo basis 26 96 98 97 97
Vmbo kader 71 97 95 100 95
Vmbo theoretisch 102 98 94 99 93

Trias VMBO     
Vmbo basis 121 98 98 98 97
Vmbo kader 155 99 95 99 95
Vmbo theoretisch 180 96 94 92 93

Zuiderzee College     
Vmbo basis 37 97 98 96 97
Vmbo kader 58 85 95 82 95
Vmbo theoretisch 54 86 94 85 93

Bertrand Russell College     
Havo 106 92 87 87 88
Vwo 55 93 92 92 90

Zaanlands Lyceum     
Havo 120 91 87 93 88
Vwo 91 93 92 89 90
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Elk jaar geeft de Inspectie van het Onderwijs weer 
of scholen voor voortgezet onderwijs voldoende 
resultaten behalen. Dit heet het ‘opbrengsten- 
oordeel’. Het opbrengstenoordeel 2016 is gebaseerd 
op de behaalde resultaten van 2013, 2014 en 2015 
en wordt om die reden in het jaarverslag van  
2015 gepubliceerd. Het oordeel laat zien of de  
verschillende onderwijssoorten van de school  
voldoende of onvoldoende opbrengsten behalen. 

In het opbrengstenoordeel  
wegen mee:
• De onderwijspositie ten opzichte van het basis-

schooladvies. Bijvoorbeeld: zit een leerling met 
een havo-advies na drie jaar nog steeds op de 
havo?

• De onderbouwsnelheid. Hoeveel procent van de 
leerlingen van leerjaar 1 en 2 doorloopt de  
onderbouw zonder te blijven zitten?

• Het bovenbouwsucces. Hoeveel procent van de 
leerlingen stroomt vanaf het derde leerjaar zonder 
vertraging door naar het diploma? 

• De examencijfers. 

Trots op 
kwaliteit

We zijn er trots op dat de  
totaalopbrengstoordelen van  
2016 van alle OVO-scholen  
voldoende zijn!
Op het Zuiderzee College zijn het bovenbouw- 
succes van de basisberoepsgerichte leerweg en  
de examencijfers van de kaderberoepsgerichte  
leerweg helaas nog onvoldoende. Het Zuiderzee 
College heeft de resultaten uitgebreid  
geanalyseerd en een verbeterplan opgesteld.  
Hierin staan verschillende acties die moeten  
leiden tot een verbetering van de resultaten. 

Compaen VMBO    
Vmbo basis    
Vmbo kader    
Vmbo theoretisch    

Saenredam College    
Vmbo basis    
Vmbo kader    
Vmbo theoretisch    

Trias VMBO    
Vmbo basis    
Vmbo kader    
Vmbo theoretisch    

Zuiderzee College    
Vmbo basis    
Vmbo kader    
Vmbo theoretisch    

Bertrand Russell 
College    
Havo   
Vwo    

Zaanlands Lyceum    
Havo    
Vwo    
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Net als de maatschappij, staat ook het  
onderwijs nooit stil. We spelen in  

op de veranderingen om ons heen.  
In dit hoofdstuk leest u meer over

onze belangrijkste 
onderwijs- 

ontwikkelingen.
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Internationale Schakelklas (ISK)
In de Internationale Schakelklas (ISK) geeft OVO 
Zaanstad onderwijs aan leerlingen die nieuw in  
Nederland zijn. In de ISK leren zij de Nederlandse 
taal, zodat ze daarna aan het reguliere onderwijs 
kunnen deelnemen. De leerlingen zijn tussen  
de 12 en 16 jaar; oudere leerlingen gaan naar de  
ISK op het Regio College in Zaandam. 

In 2015 hebben veel vluchtelingen tijdelijk  
onderdak gekregen in de gemeente Zaanstad, 
onder andere in een noodopvanglocatie in het 
Burgemeester In ’t Veldpark. De toestroom van 
vluchtelingen betekende ook een toename van het 
aantal leerlingen op de ISK aan de Provinciale weg 
in Zaandam. Om deze toename goed op te kunnen 
vangen, is nieuw personeel aangetrokken. In totaal 
verzorgde de ISK in 2015 onderwijs voor ongeveer 
zeventig leerlingen, afkomstig uit 24 verschillende 
landen. 

In 2015 was de gemiddelde verblijfstijd op de ISK 
een kleine 18 maanden. Net als het jaar ervoor 

stroomden in 2015 veel leerlingen in tijdens het 
lopende schooljaar. Dit vroeg extra didactische en  
pedagogische aandacht. Op onderwijskundig  
gebied is er bijzondere aandacht besteed aan het 
specialistische karakter van de instroomgroep.  
Het aantal leerlingen dat kampt met ernstige  
psychische problemen is in 2015 toegenomen en 
ook waren er veel leerlingen die te maken hadden 
met belemmerende factoren. Hierbij valt te denken 
aan leerlingen uit Oost-Europa die niet volledig 
migreren. Ze wonen deels in het land van herkomst 
en deels in Nederland, wat soms leidt tot ernstige 
onderbrekingen van de schoolcarrière. 

Naar aanleiding van deze ontwikkeling is de com-
municatieve en interactieve manier van lesgeven 
verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Na het 
instructiemoment is per leerling gekeken hoe de 
verwerkingsstof kon worden afgestemd op de  
individuele leerbehoefte van de leerling. De ISK 
heeft zich tot doel gesteld om leerlingen zo opti-
maal mogelijk voor te bereiden op een vervolgtra-
ject in het voortgezet onderwijs of het mbo, dat 
aansluit bij de capaciteiten van de leerling. 

Onze belangrijkste  
onderwijsontwikkelingen

Uitstroom ISK 2014-2015

Pro
vmbo BK
vmbo TL
havo/vwo
land van herkomst
vavo



 

Meer leerlingen in havo/vwo
In Zaanstad ligt het percentage leerlingen in het 
havo/vwo al jaren lager dan het landelijk gemiddel-
de, terwijl het IQ van de Zaanse leerlingen wel op 
het landelijk gemiddelde ligt. Om het aandeel havo/
vwo-leerlingen te stimuleren, starten twee scholen 
in het schooljaar 2016/2017 bij wijze van pilot met 
een brugklas vmbo/havo. Binnen OVO Zaanstad 
neemt Trias VMBO deel aan deze pilot, in samen-
werking met het Bertrand Russell College. 

De vmbo/havo-brugklas is één van de afspraken 
van de Zaanse Onderwijsagenda, die in 2015 on-
dertekend werd door de gemeenten Zaanstad, 
Oostzaan en Wormerland en schoolbesturen uit 
het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. De 
gemeenten en de onderwijspartijen hebben in deze 
agenda afspraken gemaakt over belangrijke onder-
wijsthema’s, zoals veiligheid op school en burger-
schapsvorming.

Passend onderwijs
In 2014 is Passend Onderwijs ingevoerd. Alle school-
besturen zijn in het kader daarvan aangesloten 
bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ), 
waarvan Barbara Dijkgraaf voorzitter is. Het SVZ is 
verantwoordelijk voor een dekkend netwerk van 
onderwijs en ondersteuning, zo dicht mogelijk in 
de buurt van waar de leerling woont. De afspraken 
hierover zijn vastgelegd in het ‘Ondersteuningsplan 
2014-2018’ van het samenwerkingsverband. 

Talentontwikkeling is het centrale thema van de koers 2010-2015. Op het Zaanlands Lyceum 
biedt men de leerlingen alle ruimte om tot optimale bloei te komen. Een goed voorbeeld daarvan is 
Tanja Waiboer: “Op de basisschool twijfelden ze over mijn advies. Omdat ik geen B-score voor mijn 
Cito Begrijpend lezen had, kreeg ik uiteindelijk geen havo-advies. Ik ben toen naar Compaen 
VMBO gegaan, naar de TL-plusklas. Daar ging het zo goed dat ik tijdens het schooljaar, na de 
voorjaarsvakantie, ben overgestapt naar het Zaanlands Lyceum. Ik ben hier heel goed opgevangen. 
Aan het einde van de brugklas had ik eigenlijk al vwo-advies, maar omdat ik pas een paar maanden 
hier op school zat, ben ik toch naar de verlengde brugklas havo/vwo gegaan. Het gaat nog steeds 
heel goed en als ik zo door ga, mag ik volgend schooljaar naar 3 vwo. Ik vind het Zaanlands Lyceum 
een fijne school. Ik word niet behandeld als ‘dat meisje dat van het vmbo afkomt’, maar mensen 
vinden het wel opvallend dat ik zulke goede cijfers haal. Volgend jaar wordt misschien wel wat 
zwaarder, maar aan de andere kant: ik heb nu ook al les op vwo-niveau en maak ook mijn toetsen 
op vwo-niveau. Het zal dus wel meevallen.” 
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Tanja Waiboer,
verlengde brugklas havo/vwo, 
Zaanlands Lyceum



   
Op alle OVO-vmbo-scholen heeft 2015 in het teken gestaan van de vernieuwing van de 
beroepsgerichte leerwegen. Dhr. Erik de Boer, Afdelingsleider bovenbouw beroepsgerichte 
leerwegen van Compaen VMBO, is intensief bezig geweest met de vernieuwing op deze school: 
“In 2015 wilden wij graag een versnelling geven aan de vernieuwing. Allereerst hebben we de 
bestaande drie afdelingen Beroepsgericht omgezet naar één vakgroep Beroepsgericht; dit om er-
voor te zorgen dat alle neuzen dezelfde richting op staan. We hebben vervolgens gezamenlijk 
gekozen voor drie profielen en 24 keuzevakken plus één verplicht keuzevak, Ondernemen. Wij 
zetten de keuzevakken open voor alle leerlingen. Per profiel zijn er acht bijpassende keuzevakken, 
maar een leerling mag dus ook keuzevakken kiezen van een ander profiel. Iedere leerling kiest 
minimaal vier keuzevakken. We bieden alle vakken aan op kaderniveau. De keuze tussen kader en 
basis wordt pas vlak voor het examen gemaakt; zo stimuleren we optimale ontwikkeling van onze 
leerlingen en streven we naar een hogere instroom op het beroepsonderwijs. In 2015 hebben we 
een profieldag georganiseerd voor onze leerlingen in klas 2 en hun ouders; zij kregen op deze dag 
informatie over de profielen en keuzevakken. Daarna bleek dat maar liefst zeventig procent van 
de leerlingen vakken kiest buiten het eigen profiel. Dit bevestigt onze verwachting dat leerlingen 
zich graag breed oriënteren. Om ervoor te zorgen dat de vernieuwing goed verloopt, krijgen onze 
docenten indien nodig bijscholing. Ook zullen er twee verbouwingen plaatsvinden om ons 
schoolgebouw geschikt te maken voor de veranderingen. Ons streven is met de vernieuwing van 
het vmbo toe te werken naar leerlingen die zich optimaal ontwikkelen, omdat ze in toenemende 
mate hun eigen keuzes kunnen maken en hun eigen tempo kunnen bepalen.”

 

 

Passend onderwijs betekent dat schoolbesturen 
verplicht zijn om een plek te bieden aan leerlin-
gen die extra ondersteuning nodig hebben. Als de 
school deze ondersteuning niet kan bieden, moet 
de school de leerling en zijn ouders begeleiden naar 
een andere passende plek binnen het netwerk. Dit 
wordt ook wel ‘zorgplicht’ genoemd. In Zaanstad 
werken alle scholen en hun maatschappelijke part-
ners intensief met elkaar samen om ervoor te zor-
gen dat zij alle leerlingen onderwijs kunnen bieden 
dat past bij hun talenten en mogelijkheden.  

Voor de invoering van passend onderwijs hebben 
alle OVO-scholen een zogenaamd schoolondersteu-
ningsprofiel opgesteld. Hierin staat beschreven hoe 
de school tegemoet kan komen aan de extra  
ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Elke 
school geeft op zijn eigen manier invulling aan deze 
‘arrangementen’. 

In het eerste jaar Passend Onderwijs hebben de 
scholen de focus gelegd op de ondersteuning van 
leerlingen en de gang van zaken binnen de organi-
satie. Aan het eind van 2015 hebben alle scholen 
hun arrangementen geëvalueerd en verbeterpunten 
geformuleerd. In 2016 vindt een tussentijdse eva-
luatie van het ondersteuningsplan van het samen-
werkingsverband plaats en zal beoordeeld worden 
of de doelen voor 2018 die daarin genoemd zijn, 
haalbaar zijn.

16

Dhr. Erik de Boer, 
Afdelingsleider bovenbouw 
beroepsgerichte leerwegen, 
Compaen VMBO



 

17

Vernieuwing vmbo
In het schooljaar 2016/2017 starten alle Zaanse 
vmbo-scholen met een vernieuwd vmbo. In deze 
vernieuwing van de beroepsgerichte leerweg  
maken 33 beroepsgerichte programma’s plaats 
voor tien profielen. Deze profielen sluiten beter aan 
op vervolgopleidingen in het mbo en houden reke-
ning met verschillende leerroutes van leerlingen. 

Van de tien profielen worden er in Zaanstad straks 
zeven aangeboden. In 2015 hebben de scholen hard 
gewerkt aan het vormgeven van deze profielen en 
de bijbehorende keuzevakken. De vernieuwing van 
het vmbo vraagt veel van de manier waarop het 
onderwijs georganiseerd wordt. Scholen zetten zich 
maximaal in om de keuzevrijheid van leerlingen te 
kunnen garanderen, ook als het om kleine leerling-
aantallen gaat. 

In 2015 hebben de scholen bovendien nagedacht 
over hoe zij de verplichte loopbaanoriëntatie en –
begeleiding (LOB) gaan vormgeven. De vmbo-scholen 
werken hierbij nauw samen met onder andere het 
mbo (Regio College) en het Zaanse bedrijfsleven. 

Vanaf het schooljaar 2016/2017 bieden onze scholen 
voor de beroepsgerichte leerwegen (basisberoeps-
gerichte en kaderberoepsgerichte leerweg) de 
volgende profielen aan voor het derde leerjaar en 
vanaf 2017/2018 voor het vierde leerjaar:
-  Economie en Ondernemen: Zuiderzee College en 

Trias VMBO
-  Horeca, Bakkerij en Recreatie: Compaen VMBO
-  Zorg en Welzijn: Zuiderzee College, Trias VMBO  

en Compaen VMBO
-  Bouwen, Wonen en Interieur: Trias VMBO,  

Compaen VMBO
- Productie, Installeren en Energie: Trias VMBO
- Media, Vormgeving en ICT: Zuiderzee College
-  Dienstverlening en Producten: Saenredam College

Terugdringen VSV’ers
Het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers) is in 
2015 verder gedaald. De belangrijkste reden hier-
voor is dat de voorbereiding op de vervolgopleiding 
van betere kwaliteit is geworden. Ook de intensieve 
samenwerking tussen de gemeente Zaanstad, het 
Zaanse voortgezet onderwijs en het mbo draagt 
sterk bij aan het terugdringen van het voortijdig 
schoolverlaten. De drie partijen hebben met elkaar 
afspraken gemaakt om het aantal jongeren tussen 

de 12 en 23 jaar dat zonder een startkwalificatie  
het onderwijs verlaat, terug te dringen. Een start-
kwalificatie is een havo- of vwo-diploma, of een 
mbo-diploma op niveau 2 of hoger. 

Eén van de afspraken is dat de scholen de overstap 
van het vmbo naar het mbo eerder inzetten. Ruim 
voor de zomervakantie zijn alle leerlingen uit het 
vmbo aangemeld voor een vervolgopleiding op het 
mbo of de havo. Leerlingen worden vervolgens zo 
snel mogelijk geplaatst op de opleiding van hun 
voorkeur. 

Daarnaast hebben de partijen maatregelen  
getroffen, zodat leerlingen niet snel uit het zicht 
verdwijnen. Voorheen wisten de Zaanse vo-scholen 
soms niet of de geslaagde vmbo’ers wel met hun 
vervolgopleiding zouden starten. Tegenwoordig 
volgen onder andere decanen en loopbaancoaches 
hun leerlingen tot in het najaar, als ze al begonnen 
zijn op het mbo of de havo. 

Ten slotte is er voor elke leerling een digitaal door-
stroomdossier, waarin informatie over de leerling 
en zijn opleiding beschreven staat. Dit dossier 
wordt ingevuld door de leerling zelf en zijn mentor 
en geaccordeerd door de ouders. Eventuele risico’s, 
zoals veelvuldig verzuim, zijn daardoor eerder in 
beeld. 
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Leermiddelenbeleid
In onze nieuwe koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
hebben wij de ambitie uitgesproken om het onder-
wijs af te stemmen op de talenten en individuele 
leerbehoeften van onze leerlingen. Om elke leerling 
te kunnen bieden wat hij nodig heeft, is maatwerk 
noodzakelijk. Dit maatwerk komt onder andere tot 
uiting in een vernieuwd leermiddelenbeleid, dat in 
2015 tot stand is gekomen. 

OVO Zaanstad heeft in 2015, samen met Stichting 
VO Compas en Stichting Saenstroom, een Europees 
aanbestedingstraject voor leermiddelen doorlopen. 
Een werkgroep van directeuren, stafmedewerkers 
en het College van Bestuur heeft onderzocht wat de 
mogelijkheden en behoeften waren om de beschik-
bare leer- en hulpmiddelen in te zetten. Op basis 
van deze wensen hebben verschillende aanbieders 
zich ingeschreven. Na een ‘Beste Value Procure-
ment’ is recentelijk een contract afgesloten met  
Van Dijk Educatie. 

Het Bertrand Russell College kan, bij wijze van pilot, 
vanaf het schooljaar 2016/2017 beschikken over 
alle leer- en hulpmiddelen die op de markt zijn, 
zowel digitaal als op papier. Hierbij wordt een soort 
‘Spotify-model’ gehanteerd dat zorgt voor maxima-
le flexibiliteit. Deze pilot stelt de school in staat om 
maatwerk te bieden en differentiatie toe te passen. 

Het contract met Van Dijk Educatie is afgesloten 
voor een periode van vier jaar. Tussentijds bestaat 
de mogelijkheid om de pilot van het Bertrand  
Russell College uit te breiden naar andere scholen. 
Met de andere scholen is afgesproken dat ook zij 
gebruik kunnen maken van ondersteunende  
leermaterialen voor leerlingen en docenten.

In onze maatschappij is sprake van een grote informatietoename. Dit maakt het moeilijk 
onderwijsmethodes up-to-date te houden. Het Flexibel Leermiddelen Fonds, in samenwerking met 
Van Dijk Educatie, biedt de oplossing. Het Bertrand Russell College heeft in 2015 besloten mee te 
doen aan de pilot hiervan. Mevr. Vonneke Broshuis, conrector en afdelingsleider onderbouw en  
docent Aardrijkskunde, is als projectleider nauw betrokken: “Het onderwijsproces is erg complex. 
Aan de ene kant heb je te maken met de docent en zijn of haar eigen voorkeuren in lesgeven, aan 
de andere kant staat de school met een bepaalde visie en missie en dan zijn er uiteraard nog de 
leerlingen en hun individuele onderwijsbehoeftes. Dit alles kun je nooit vangen in één boek dat 
dan ook nog eens vijf jaar mee moet gaan. Het Flexibel Leermiddelen Fonds laat de docent, uit een 
totaalaanbod van gedrukte en digitale onderwijsprogramma’s, die modules en tools kiezen die hij 
het beste vindt. Hij kan deze losse elementen zelf arrangeren tot een totale methode. Uiteraard is 
dit een ingrijpende verandering, maar omdat wij op onze school al gedrukte en digitale onderwijs-
vormen combineren, is de stap minder groot. Bovendien krijgen onze docenten begeleiding. Na een 
intensief voorbereidings- en informatietraject in 2015 zijn alle vaksecties nu druk bezig te bepalen 
wat zij willen. Met ingang van het schooljaar 2016/2017 gaan we echt van start. De pilot duurt vier 
jaar en het Bertrand Russell College is een van de eerste drie scholen in Nederland die meedoet.  
Ons streven is binnen afzienbare tijd vat te hebben op de complexiteit, zodat docenten geperso- 
naliseerd kunnen lesgeven in hun eigen stijl, passend bij de missie en visie van onze school.”

Mevr. Vonneke Broshuis,  
Conrector en afdelingsleider  
onderbouw en docent Aardrijkskunde,  
Bertrand Russell College
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Op onze scholen staat het ontwikkelen van  
de talenten van leerlingen centraal. Elke school 
geeft op zijn eigen manier invulling aan onze koers 
Talenten Ontwikkelen. Ook heeft elke school zijn 
eigen ideeën over de nieuwe koers Buitengewoon 
goed onderwijs. Hoe krijgt deze koers vorm? En 
hoe kijken de scholen terug op de koers Talenten 
Ontwikkelen? We laten het graag vertellen door

onze scholen.



 

Bertrand Russell College
Dhr. Kees Laan is rector van het Bertrand Russell 
College, een school voor havo en vwo (atheneum). 
Dhr. Kees Laan is de opvolger van Dhr. Jan Bos. 
Deze laatste is zeventien jaar rector geweest van 
de school. In 2015 had het Bertrand Russell College 
1116 leerlingen.

Welke ontwikkeling kenmerkte 
uw school in 2015?
 “De inzet op laptoponderwijs heeft zich  
onverminderd voortgezet, maar daarnaast heeft  
het cultuuronderwijs een stevigere plek binnen  
ons school gekregen. Hierbij hebben met name  
de buitenlesactiviteiten rondom cultuur meer  
aandacht gekregen. We streven er daarbij naar 
iedere leerling bewust in aanraking te laten komen 
met kunst- en cultuuruitingen buiten de school.”

Onze scholen
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er onder de afstromende leerlingen ook leerlingen 
zaten die wel de capaciteiten hadden, maar niet  
de ambitie. Door de inzet van zogenaamde Talent-
coaches hebben we deze leerlingen in 2015 voortij-
dig geselecteerd en de juiste begeleiding gegeven. 
Daarnaast zijn in 2015 de gemiddelde cijfers van de 
Centrale Examens en de vwo-slagingspercentages 
verhoogd. Dit is bereikt door extra inzet op  
examentraining.”

Wat waren de belangrijkste  
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Optimalisering gedifferentieerd onderwijs 
“Wij hebben ons gericht op de optimalisatie van 
gedifferentieerd onderwijs, via de bredere inzet van 
ICT. Het aantal laptopklassen is verder uitgebreid. 
In onze onderbouw beschikt negentig procent van 
onze leerlingen over een laptop; er is slechts één 
niet-digitale klas. We gebruiken onze digitale les-
middelen ook intensiever om gepersonaliseerd en 
gedifferentieerd leren steeds beter mogelijk te ma-
ken. De afgelopen jaren zijn onze docenten getraind 
in het optimaal toepassen van de digitale middelen. 
Dit traject is in 2015 afgerond.”

Flexibel Leermiddelen Fonds 
“Vanuit OVO hebben wij in 2015 het verzoek gekregen 
mee te werken aan de pilot Flexibel Leermiddelen 
Fonds. We hebben daarop positief gereageerd. 2015 
stond in het teken van het opstellen van de aanbe-
steding. We hebben ons gebogen over vragen als: 
wat verstaan wij onder flexibele leermiddelen, wat 
willen we met deze leermiddelen bereiken, welke 
mogelijkheden moeten deze leermiddelen bieden? 
Wat betreft onze huidige leermiddelen lopen de 
contracten in 2016 af, in het schooljaar 2016/2017 
zullen wij dus gaan werken via het 
Flexibel Leermiddelen Fonds.”

Verbetering resultaten
“In 2015 hebben we diverse resultaten verbeterd. 
De afstroom uit de eerste klassen is verlaagd. 
Kijkend naar eerdere jaren constateerden wij dat 

“Op het Bertrand Russell College 
voelt iedereen zich thuis. Wij zijn een 

school met aandacht voor iedere  
afzonderlijke leerling, waardoor we het 

beste uit ieder kind halen.” 

 

“Onze kinderen zijn onze toekomst.  
Zij moeten straks voortzetten wat wij  
hebben neergezet. Ik vind het dan ook  
belangrijk dat zowel ouders als school ze de 
juiste zetjes geven. Ik ervaar het Bertrand 
Russell College als een prettige, veilige 
school met hart voor de leerlingen.  
De mentoren, docenten en directie zijn zeer 
benaderbaar. In de MR zien we een betrokken 
directie die openstaat voor kritiek en waar 
mogelijk probeert gehoor te geven aan onze 
verbeterpunten. Momenteel werken we 
samen hard aan een duidelijke profilering 
van de school; het Bertrand Russell College 
is namelijk redelijk bescheiden, terwijl er 
volop sterke kanten zijn om te laten zien!”

Dhr. Marcel Fortuin,
MR-lid en ouder van twee leerlingen, 
in de vijfde klas havo en de 
derde klas atheneum

Dhr. Kees Laan



“Het Bertrand Russell College heeft twee 
gebouwen. In het gebouw waar ik zit, zit 
alleen de onderbouw. Fijn, vind ik. Als je net 
van de basisschool komt, is het prettig dat je 
niet meteen in een groot gebouw komt met 
allemaal oudere leerlingen. Hier kun je even 
rustig wennen en omdat het kleiner is, maak 
je ook snel nieuwe vrienden. Ik ben blij met 
het laptoponderwijs; met een laptop kun je 
veel meer dan met alleen boeken en  
bovendien is je schooltas lichter. De extra 
dingen die het Bertrand Russell College 
organiseert, vind ik ook leuk. Zoals bijvoor-
beeld de activiteitenweek en de keuzelessen 
die je kunt volgen. Volgend schooljaar zit ik 
in 3 havo; dat schijnt best een zwaar jaar te 
zijn, maar ik heb er zin in!”

Emiel Schoen, 
tweede klas havo:
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Hoe gaat het Bertrand Russell  
College de nieuwe OVO-koers voor 
2015-2020 ‘Buitengewoon goed  
onderwijs’ vormgeven?

“Onze eigen ambities sluiten nauw aan op de  
nieuwe koers. Het aspect ‘Hoofd, Hart en Handen’ 
is voor ons ook heel belangrijk. Wij willen dat onze 
leerlingen onze school verlaten met enerzijds een 
mooi diploma en anderzijds een brede ontwikke-
ling. Burgerschap zal daarbij een belangrijke rol 
spelen. Wij streven naar leerlingen die begrip heb-
ben voor de huidige samenleving en klaar zijn voor 
hun rol daarbinnen.”

Welke toekomstwensen heeft het 
Bertrand Russell College?
“Wij willen op korte termijn een helder profiel van 
onze school neerzetten. Iedereen, zowel intern als 
extern, moet weten waar de school voor staat en wij 
moeten dat, op korte en lange termijn, ook waar-
maken. Momenteel zijn we met elkaar in gesprek 
over onze sterke en minder sterke kanten. Belang-
rijk daarbij is dat wij dé school willen zijn waar alle 
leerlingen die op fietsafstand wonen naartoe willen. 
We willen als school dan ook een breed aanbod en 
genoeg uitdaging bieden.”

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.bertrand.nl.
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Compaen VMBO
Dhr. Gerbrand de Lange is directeur van Compaen 
VMBO. Deze school biedt leerlingen de basisbe-
roepsgerichte, de kaderberoepsgerichte en de 
theoretische leerweg. In 2015 had Compaen VMBO 
872 leerlingen.

Welke ontwikkeling kenmerkte 
uw school in 2015?
“Wij hebben, met name binnen de theoretische 
leerweg, fors betere examenresultaten behaald. Dit 
is te danken aan een andere manier van begeleiden. 
In 2014 stonden sommige leerlingen die zakten bij 
ons niet bekend als ‘risico’; we hadden ze blijkbaar 
niet goed op ons netvlies. In 2015 hebben we daar-
om alle examenleerlingen systematisch, per klas en 
per periode, gemonitord. Zo kregen we leerlingen 
die afweken van de verwachtingen sneller in beeld 
en konden we ze direct extra begeleiding bieden. 
Deze aanpak heeft zich één op één vertaald naar 
betere examenresultaten. Vanwege dit succes pas-
sen we deze aanpak nu in alle leerjaren toe.” 
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Nieuwe afdelingsleiders
“In 2015 zijn alle afdelingsleiders van afdeling  
gewisseld. Na vier jaar dezelfde bezetting gehad te 
hebben, ontstaan er bepaalde patronen en herha-
lingen. Het is dan moeilijk met een frisse blik te  
kijken naar de mogelijke ontwikkelingen van de 
eigen afdeling en van de hele school. Doordat onze 
afdelingsleiders allemaal een andere afdeling zijn 
gaan leiden, ontstaan nieuwe impulsen en een 
nieuwe dynamiek.”

Wat waren de belangrijkste 
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Voorbereiding vernieuwing vmbo
“Betreffende de vernieuwing van het vmbo hebben 
we belangrijke knopen doorgehakt. Speerpunt is 
dat we onze leerlingen veel extra keuzemogelijk-
heden gaan bieden. Onze leerlingen kiezen straks 
nog steeds aan het einde van de tweede klas een 
bepaalde sector, maar ze krijgen ook de ruimte de 
helft van hun praktijktijd in te vullen met keuzevak-
ken. Bovendien mogen leerlingen die het aankun-
nen, bepaalde vakken binnen hun programma op 
een hoger niveau afronden. Om deze mogelijkhe-
den straks te kunnen bieden, hebben we in 2015 
veel nagedacht over de verbouwing die ons gebouw 
moet ondergaan, over de inzet van personeel en de 
opzet van roosters.”

Verbetering kwaliteit lessen
“Als school streven wij naar optimale leskwaliteit. 
We vinden het daarbij belangrijk maatwerk te  
bieden en de leerlingen uit te dagen tot een actieve 
houding. Een leerling die alleen maar luistert naar 
een leraar, leert minder dan een leerling die zelf 
actief met de lesstof aan de slag gaat. In 2015  
hebben we gewerkt aan een range van tools die 
onze collega’s naar eigen inzicht kunnen inzetten. 
We werken bewust niet met één bepaald format; 
iedere docent is tenslotte anders en met één strak 
format benutten we de kwaliteiten en capaciteiten 
van de docenten niet optimaal. Ook gebruiken we 
nieuwe lesobservatieformulieren die ons in staat 
stellen beter te reflecteren op het bieden van maat-
werk en het activeren van de leerlingen.”

“Compaen VMBO is een ontspannen 
leergemeenschap waar je je thuis voelt. 

Natuurlijk moet je als leerling en leer-
kracht prestaties leveren, maar dat 

gebeurt in een heel fijn werkklimaat.”

 

“Wat me zeker bevalt aan Compaen VMBO 
is de prettige manier van communiceren. Bij 
lesuitval of onverwachte zaken - zoals ziekte 
- ben je als ouder direct op de hoogte. Ook 
wanneer je zelf contact opneemt, wordt er 
snel gereageerd. Daarnaast denkt Compaen 
continu na over wat zij als school kunnen 
doen om het voor hun leerlingen beter te 
maken. Zo gaan ze vanaf volgend schooljaar 
aan de slag met onderwijs op niveau. Mijn 
zoon, die dyslectisch is, kan dan bijvoor-
beeld Nederlands en Engels op basisniveau 
volgen, maar andere vakken op 
kaderniveau. Voor zijn favoriete vak Tekenen 
wordt gekeken naar mogelijkheden dit op 
TL-niveau te volgen. Het feit dat Compaen 
deze kansen biedt, siert de school!”

Mevr. Diana Steekers, 
ouder van een leerling in de 
tweede klas van de 
basisberoepsgerichte leerweg

Dhr. Gerbrand de Lange



“Op Compaen VMBO zitten leerlingen met 
verschillende achtergronden. Maar dat 
maakt niets uit, er hangt een leuke sfeer. 
In onze klas kunnen we allemaal goed met 
elkaar opschieten en als er iets aan de hand 
is dan kunnen we altijd bij onze mentor 
terecht. Compaen organiseert regelmatig 
extra activiteiten, ook buiten de school. Dat 
is leuk, want zo leer je andere mensen  
kennen en krijg je een beter beeld van de 
wereld buiten school. Volgend jaar volg ik 
het profiel Zorg & Welzijn, en de module 
Sport & Veiligheid. Dat past bij me, want ik 
sport veel en zwem op hoog niveau.  
Binnenkort doe ik mee aan de Nederlandse 
Junioren & Jeugd Kampioenschappen.  
Van school krijg ik daarvoor verlof, omdat  
ze het belangrijk vinden dat de  
leerlingen sporten en gezond leven.”

Daan Swart,  
tweede klas basisberoepsgerichte 
leerweg
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Hoe gaat Compaen VMBO de  
nieuwe OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven?

“We zijn druk bezig met de ontwikkeling van ons 
nieuwe schoolplan. Dit plan sluit nauw aan op  
nieuwe koers van OVO. Als voorbeeld noem ik  
graag het koersonderdeel ‘Structuur biedt ruimte’. 
Binnen de vernieuwing van het vmbo zijn wij heel 
bewust bezig met het bieden van meer keuze- 
mogelijkheden aan onze leerlingen, zonder daarbij 
alle bestaande structuren los te laten. Binnen de 
theoretische leerlijn doen we dit al enige jaren en 
we oriënteren ons nu, in het kader van de ontwikke-
ling van ons schoolplan, op mogelijkheden de leer-
lingenmeer regie te geven op de invulling van een 
deel van hun werkweek.” 

Welke toekomstwensen heeft  
Compaen VMBO?
“Voor onze leerlingen geldt dat ieder jaar op onze 
school een uniek jaar voor ze is. Je wilt dat ze na 
vier jaar de school verlaten met het best mogelijke 
resultaat. We kunnen en mogen dus niet verande-
ren ten koste van de leerlingen. Alles wat we doen, 
moet toegevoegde waarde hebben. In het kader van 
de vernieuwing van het vmbo willen we er dus voor 
zorgen dat we de veranderingen goed organiseren 
terwijl we tegelijkertijd onze resultaten zoveel  
mogelijk vasthouden.”

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.compaenvmbo.nl.

 



 

Praktijkschool De Brug
Mevr. Jannet Koomen-Hensen is directeur van Prak-
tijkschool De Brug. Deze school is gespecialiseerd in 
praktijkonderwijs. In 2015 gaf de school onderwijs 
aan 171 leerlingen.

Welke ontwikkeling kenmerkte 
uw school in 2015?
“Op onze school werkten we al met een IOP  
(Individueel Ontwikkel Plan), waarin leerlingen zelf 
aangeven wat hun doel is en wat zij gaan doen en 
nodig hebben om het te bereiken. In 2015 hebben 
we ook het OPP (Ontwikkel Perspectief Plan) inge-
voerd. In dit volgdocument hebben de mentoren 
per leerling de kansen, mogelijkheden en  
belemmeringen omschreven. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van de leerling wordt het OPP steeds 
bijgesteld. Zo hebben we sneller en beter in kaart 
wat de behoefte van een leerling is, zodat we waar  
mogelijk ons onderwijsprogramma daarop kunnen 
afstemmen. Bovendien is voor onze leerlingen veel 
duidelijker wat zij moeten doen om hun doel te 
bereiken. Als resultaat zien we nu een toenemende 
motivatie bij onze leerlingen; hierdoor vergroten 
hun kansen op de arbeidsmarkt.”
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De nieuwe leerlingen volgen nu tijdens een  
gezamenlijke kennismakingsochtend drie lessen. 
Zij worden daarbij geobserveerd door hun aan-
staande mentoren. Dit geeft enerzijds meer rust in 
onze school en anderzijds krijgen we als team een 
beter beeld van de leerlingen die we in het nieuwe 
schooljaar mogen begroeten.”

Wat waren de belangrijkste 
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Optimalisatie Trajectklas
 “In het schooljaar 2013/2014 zijn we gestart met de 
Trajectklas; de leerlingen in deze klas krijgen extra 
begeleiding om zo het maximale uit hun schooldag 
te halen. Op basis van onze eerste ervaringen met 
de Trajectklas hebben we in 2015 enkele veran-
deringen doorgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat 
leerlingen in de Trajectklas nu langer dan voor-
heen begeleid kunnen worden. Tevens is er een 
time-out-voorziening in het leven geroepen.” 
 
Uitbreiding tablets
“We hebben het aantal tablets uitgebreid. In totaal 
beschikken we nu over zo’n 45 digitale punten. 
Sommige vakken worden geheel online gegeven, 
zoals het Veiligheidscertificaat voor de techniek-
klas in de bovenbouw. Bij andere vakken, zoals 
Nederlands en Rekenen, worden de toetsen digitaal 
afgenomen. We werken nu toe naar meer digitale 
differentiatie, waarbij de lesstof en toetsing zich 
aanpassen aan het niveau van de leerling.” 

Nieuw intakeproces
“We hebben ons gebogen over het anders inrich-
ten van ons intakeproces. Voorheen was alleen het 
zorgteam hierbij betrokken en kwamen nieuwe 
leerlingen verspreid over meerdere dagen bij ons op 
bezoek. In 2015 hebben we een nieuw proces inge-
richt dat in 2016 voor het eerst gebruikt is.  

“Op Praktijkschool De Brug gaan we al-
tijd uit van de behoefte van de leerling. 
Elk kind is hier welkom en kan rekenen 
op optimale begeleiding richting een 
passende plek in de maatschappij.”

 
“Ik zit nu vijf jaar op Praktijkschool De Brug 
en heb het erg naar mijn zin. Het is een leuke 
school met gezellige leerlingen. Ik zit in de 
consumptiefklas en heb al enkele stages 
gelopen. Die gingen steeds heel goed, maar 
omdat ik het lastig vind om dingen te  
onthouden, heb ik nog geen vaste werkplek 
gevonden. Volgens mijn mentor kan ik erg 
goed met mensen omgaan en maak ik  
makkelijk een praatje. Daarom loop ik nu 
stage bij lunchroom Tante Tee. Hier werken 
mensen met een beperking en kan ik, met 
mijn eenzijdige verlamming, toch mijn werk 
goed doen. Ik loop nu twee dagen per week 
stage, de andere drie ben ik op school.  
Ik hoop echt dat ik bij Tante Tee mag blijven, 
als vaste werknemer. Eigenlijk heb ik  
daar wel het volste vertrouwen in, het gaat 
zo goed!” 

Rosana Bemposta,  
bovenbouwgroep Consumptief

Mevr. Jannet Koomen-Hensen



“Als ouders ervaren wij dat er op Praktijk-
school De Brug écht persoonlijke aandacht 
is voor ons kind. Dat was al zo voor ik zitting 
nam in de MR en dit gevoel is daarna alleen 
maar sterker geworden. De Brug is een open 
en transparante school waar de docenten 
en mentoren altijd beschikbaar zijn bij vra-
gen en ook zelf actief met advies komen. 
Als MR-lid ervaar ik de directie als erg open; 
er wordt eerlijk gereageerd op eventuele 
kritiekpunten. Natuurlijk, op iedere school 
gebeurt weleens wat, maar De Brug speelt 
daarover geen verstoppertje. Ik kan oprecht 
zeggen: onze zoon zit hier op zijn plek!”

Dhr. Bert Schermer, 
MR-lid en ouder van een leerling 
in het derde leerjaar
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Praktijkonderwijs op maat
“We willen onze praktijkvakken nog beter afstem-
men op de onderwijsbehoefte van onze leerlingen 
en hun uitstroomwensen. In 2015 zijn onze prak-
tijkdocenten gestart met het bezoeken van andere 
scholen. Op basis hiervan is een plan van aanpak 
gemaakt, waarmee we de structuur van de prak-
tijkvakken vanaf het derde leerjaar anders gaan 
inrichten. We gaan over tot het bieden van keuze-
profielen. In het derde leerjaar kunnen de leerlingen 
daarin nog wijzigingen doorvoeren, in het vierde 
jaar maken zij dan hun definitieve keuze.”

Hoe gaat Praktijkschool De Brug de 
nieuwe OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven?

“Het aspect ‘Hoofd, hart en handen’, dat een  
duidelijk speerpunt is binnen deze koers, zit in ons 
DNA. Wij zijn daar van nature continu mee bezig. 
Wat betreft het aspect ‘Structuur biedt ruimte’ 
werken wij gericht samen met andere scholen aan 
ontschotting. En ook het aspect ‘De lerende  
professional’ wordt door ons nu al actief opgepakt. 
Onze docenten krijgen ruime gelegenheid zich te 
ontwikkelen en zijn ook sturend in de algemene 
ontwikkelpunten van onze school. ”

Welke toekomstwensen heeft  
Praktijkschool De Brug?
“Wat betreft onze leerlingenzorg gebeurt er heel 
veel, in alle geledingen. We streven ernaar deze 
leerlingenzorg meer integraal in te richten. We  
willen graag dat alle betrokkenen, leerlingen,  
ouders, team en directie, voor honderd procent 
tevreden zijn.”

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.praktijkschooldebrug.nl.



 

Saenredam College
Mevr. Marijke Hendriks is directeur van het  
Saenredam College. Op deze vmbo-school kunnen 
leerlingen terecht voor de basisberoepsgerichte, de 
kaderberoepsgerichte en de theoretische leerweg. 
In 2015 had het Saenredam College 793 leerlingen 
en in de internationale schakelklas, afgekort de ISK, 
zaten 70 leerlingen. 

Welke ontwikkeling kenmerkte 
uw school in 2015?
“Wij hebben de samenwerking tussen onze  
afdelingen goed vormgegeven. Uitgangspunt  
daarbij was en is, dat we elkaar willen inspireren  
en energie willen geven om onze leerlingen meer  
uit te dagen zich op studie- en persoonlijk gebied  
maximaal te ontwikkelen. Daarnaast hebben we 
verdere invulling gegeven aan onze gedeelde  
waarden Veiligheid, Duidelijkheid en Betrokken-
heid. We hebben deze onder andere verankerd in  
de functioneringsgesprekken met al onze  
medewerkers. Zo zorgen we ervoor dat onze  
drie waarden in en buiten de lessen steeds  
weer terugkomen.”
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leren zo over thema’s als Mindset, Mediawijsheid 
en Doorzettingsvermogen, terwijl de mentoren alle 
brugklasleerlingen beter leren kennen. Daarnaast 
hebben we de banden met de ouders van onze leer-
lingen extra aangehaald. Op deze manier krijgen 
wij als school meer zicht op onze leerlingen. Door 
harde gegevens, zoals cijfers, te combineren met 
zachte gegevens, zoals karaktereigenschappen, zijn 
we veel beter in staat de talenten van een leerling in 
te schatten en maatwerk in onderwijs te bieden.”

Wat waren de belangrijkste
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Bevorderen opstroom
“Waar we ons in 2014 succesvol hebben gefocust 
op het keren van de afstroom, waren onze pijlen in 
2015 gericht op het bevorderen van de opstroom. 
Diverse vierdejaars leerlingen hebben de gelegen-
heid gekregen voor één of meerdere vakken het 
examen op een hoger niveau af te leggen. En dit 
jaar hebben meer examenleerlingen dan voorheen 
de stap naar de havo gezet.”

Vorming gezamenlijke visie
“Als school blijven we steeds in ontwikkeling en wil-
len we samen een duidelijke visie hebben. Gemeen-
schappelijke themadagen hebben ons meer inzicht 
gegeven in wie we zijn en in wat ieders rol binnen 
onze school is. Onze visie is verdiept en krijgt steeds 
meer draagvlak. Zo is een sfeer gecreëerd, waarbin-
nen iedereen vaker de samenwerking opzoekt en 
men in toenemende mate bereid is om de schou-
ders eronder te zetten.”

Leren met en van elkaar
“Binnen onze school heeft het leren met en van 
elkaar duidelijker beslag gekregen. Zo zijn we in 
de brugklassen gestart met de mentorencarrousel: 
alle mentoren kiezen daarbij uit een carrousel van 
acht thema’s één thema en behandelen dit in alle 
brugklassen gedurende drie lessen. Leerlingen 

 

“De overgang van de basisschool naar de 
middelbare school is natuurlijk best groot. 
Op het Saenredam College is dit echt prima 
opgevangen. Al vanaf ons eerste bezoek aan 
deze school hebben wij er een goed gevoel 
over. Er hangt een open en vriendelijke 
sfeer; onze dochter gaat er blij naartoe en 
komt ook blij weer thuis. Als ouder word je 
goed geïnformeerd over hoe het met je kind 
gaat en over algemene zaken. Het contact 
met de mentor is prima. Zowel met ons als 
met onze dochter en haar klasgenoten. Als 
er al eens iets aan de hand is in de klas, 
wordt dit goed opgepakt door de mentor en 
individueel of in groepsverband besproken. 
Het goede gevoel dat wij in het begin direct 
hadden, is de afgelopen maanden dan ook 
bevestigd.”  

Mevr. Kelly Moerbeek,
ouder van een leerling in de brugklas 
van de kaderberoepsgerichte/
theoretische leerweg

“Kinderen zijn gebaat bij sterke sociale 
vaardigheden, naast hun kennis.  

Een kind dat weet wat het kan, zicht 
heeft op wat een ander kan en kan  

samenwerken, is sterk genoeg om zijn 
weg te vinden. Het is onze taak  

hieraan bij te dragen.”

Mevr. Marijke Hendriks



“Ik zat hiervoor eerst in de brugklas op een 
havo-school. Ik had best goede cijfers, maar 
moest daar wel heel erg hard voor werken. 
Na lang nadenken heb ik toch besloten dat 
het beter was om over te stappen naar een 
vmbo-school. Ik wilde graag naar het Saen-
redam College en ben halverwege het jaar 
hier gekomen. Ik zit nu in de brugklas in de 
theoretische leerweg. Natuurlijk moest ik 
wel even wennen, maar dat ging heel snel. 
Het is een gezellige school waar iedereen 
goed met elkaar omgaat. Ik vind het contact 
met de leraren ook prima; als er iets is, kan 
ik altijd bij ze terecht.”

Maartje Werkhoven,
eerste klas theoretische leerweg
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Hoe gaat het Saenredam College de 
nieuwe OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven? 
“Buitengewoon goed onderwijs is alleen mogelijk 
als je steeds weer kritisch beoordeelt of je op de 
beste manier leert en samenwerkt. En je steeds 
weer afvraagt of er wellicht andere manieren zijn 
die leiden tot betere resultaten en een ambitieuzer 
leerklimaat. Iets wat wij consequent doen. De koers 
spreekt ons dus aan, omdat hij aansluit op onze 
eigen visie. Momenteel werken wij hard aan de  
ontwikkeling van ons nieuwe schoolplan.”

Welke toekomstwensen heeft het 
Saenredam College?
“We streven naar een gedeeld gevoel over wat voor 
school we zijn en willen zijn. Momenteel hebben we 
veel gezaaid en we gaan ervan uit dat dit leidt tot 
een oogst waar we allemaal achterstaan. Die geza-
menlijkheid draagt namelijk bij aan de betrokken-
heid en betrokken mensen nemen sneller verant-
woordelijkheid en initiatief. Zo zorgen we voor een 
soepel lopend schoolsysteem en positieve energie!” 

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.saenredam.nl.



Trias VMBO
Mevr. Jenneke Peek is directeur van Trias VMBO. 
Deze school biedt de basisberoepsgerichte, de  
kaderberoepsgerichte en de theoretische leerweg. 
In 2015 volgden 1681 leerlingen hier onderwijs.

Welke ontwikkeling kenmerkte  
uw school in 2015?
“We hebben sterk ingezet op de vernieuwing van 
onze beroepsgerichte leerwegen. Na een intensieve 
oriëntatie hebben we gekozen voor de invoering 
van leerroutes binnen onze vier profielen. Een leer-
route bestaat uit vier samenhangende keuzevakken 
die de leerling goed voorbereiden op het mbo en 
het bedrijfsleven. In het vierde leerjaar kan de  
leerling zich ook breder oriënteren door het volgen 
van keuzevakken uit de andere profielen. Om onze 
plannen rondom de vernieuwing vmbo mogelijk te 
maken, volgen onze docenten scholing en zal ons 
gebouw in de zomer van 2016 verbouwd worden.”
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een oriëntatie- en werkproject, dat ze helpt te be-
oordelen of de sector waarvan ze denken dat die 
geschikt is voor hen dat ook daadwerkelijk is.”

Een gezonde levensstijl
“In het voorjaar van 2015 hebben wij besloten dat 
er op ons schoolterrein niet meer gerookt mag 
worden. Alleen onze vierdejaars mochten, na toe-
stemming van hun ouders, nog roken op de daartoe 

Wat waren de belangrijkste 
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Ouderbetrokkenheid 3.0
“Ouderbetrokkenheid 3.0 betreft een gelijkwaardige 
en niet-vrijblijvende samenwerking, waarin ouders 
en school vanuit een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid werken aan het welbevinden en de (school)
ontwikkeling van het kind. 3.0 staat voor de drie-
hoek ouder - leerling - mentor. Bij aanvang van het 
schooljaar maken de ouders kennis met het docen-
tenteam van hun kind en de andere ouders. Tevens 
organiseert de mentor een startgesprek waarin de 
behoeften van ouders en leerling en de mogelijkhe-
den van school besproken worden. Betrokken ou-
ders dragen bij aan een levendig schoolklimaat en 
stimuleren met hun kritische houding kwaliteitsver-
betering. We streven naar een vertrouwensband die 
het onderlinge contact vergemakkelijkt. De eerste 
bevindingen zijn positief.”

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding 
“Wij vinden als school drie aspecten van belang: 
kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. De 
leerling verlaat onze school met een mooi diploma, 
maar moet ook zelfkennis hebben, goed kunnen 
samenwerken en inzicht hebben in de maatschap-
pij. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) zijn 
daarbij onmisbaar. LOB geeft onze leerlingen inzicht 
in hun kwaliteiten en maakt dat ze beter hun loop-
baan en loopbaancompetenties kunnen vormge-
ven. Een LOB-voorbeeld: derdejaarsleerlingen van 
onze theoretische leerweg volgen een aantal weken 

 

“Als actieve school willen wij alles 
uit onze leerlingen halen. Binnen de 
school, maar ook in contact met de 

ouders en de samenleving. In onze ont-
wikkelingen zijn we samen op pad en 

streven we naar verbetering.” 

Mevr. Jenneke Peek

“Ik ervaar Trias VMBO als een prettige 
school. Er is goed contact tussen de leer-
lingen onderling en ik voel me hier veilig. 
Ook het contact met de docenten is goed. Ik 
volg het profiel Economie. Bij de keuze voor 
die richting heb ik voldoende begeleiding 
gehad. De vakken die ik volg zijn divers en 
geven me een brede kennis. Daardoor kan ik 
straks nog veel kanten op. Volgend jaar zit ik 
in de vierde klas en doe ik examen. Dat is na-
tuurlijk wel spannend. Maar ik heb nu mooie 
cijfers en ben van plan volgend schooljaar 
gewoon nog beter mijn best te doen. Dan 
komt het vast wel goed!”

Angelica Czosnyk, 
derde klas kaderberoepsgerichte 
leerweg, afdeling Economie



“De afgelopen vier jaar hebben wij Trias 
VMBO ervaren als een superfijne school. De 
docenten en mentoren zijn betrokken bij 
hun leerlingen; ze kennen ze en weten wat 
ieder kind nodig heeft. Het contact verloopt 
heel makkelijk; je kunt altijd bellen of mai-
len met een vraag of verzoek. Indien nodig 
worden ook direct alle betrokkenen, zoals 
bijvoorbeeld de afdelingsleider, op de hoog-
te gebracht. Omdat ik het belangrijk vind om 
betrokken te zijn bij de school van mijn kind, 
ben ik al vanaf mijn zoons eerste leerjaar 
lid van de ouderklankbordgroep en van de 
ouderraad. De directie hier staat open voor 
kritiek en gaat altijd de dialoog aan. Ik weet 
inmiddels uit ervaring: hier worden beloftes 
niet alleen gedaan, maar ook nagekomen.”

Mevr. Ria Faber, 
lid van de ouderklankbordgroep en 
de ouderraad en ouder van een 
leerling in de vierde klas van de 
theoretische leerweg
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aangewezen plek. Vanaf augustus 2016 zal ook dat 
niet meer toegestaan zijn. Daarnaast hebben we in 
onze kantine naar de juiste balans gezocht in het 
voedingsaanbod. Zo stimuleren we een gezonde 
levensstijl onder onze leerlingen.”

Hoe gaat Trias VMBO de nieuwe 
OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven?

“In 2015 zijn we intensief in gesprek gegaan met 
onze docenten. Wat duidelijk werd, was dat onze 
docenten graag meer ‘samen op reis’ willen, meer 
teamoverstijgend willen werken. Dit enthousiasme 
om samen de uitdagingen het hoofd te bieden en 
de wens van docenten om meer inbreng te hebben, 
is leidend geworden in het conceptschoolplan dat 
er nu ligt. Een ander statement in ons schoolplan is 
dat we onze plaats in deze omgeving opeisen. Wij 
zijn voor het bedrijfsleven, het mbo, de gemeente 
en onze directe omgeving een partner om rekening 
mee te houden.” 

Welke toekomstwensen heeft Trias 
VMBO?
“Op het Trias borrelt en bruist het! Docenten zetten 
zich actief in, zijn enthousiast en dat gevoel willen 
we graag vasthouden. Naast de ingezette vernieuwing 
van het vmbo, zijn er volop andere ontwikkelingen. 
We starten aankomend schooljaar onder andere 
met een vmbo-tl-/havo-brugklas en maken in onze 
lesroosters meer tijd vrij voor vaardighedenonder-
wijs. Daarnaast bieden we in het nieuwe leerjaar 
Cambridge Engels en bereiden we ons voor op 
tweetalig onderwijs in de theoretische leerlijn. Al 
met al zijn we een school in ontwikkeling, waarbij 
we uiteraard streven naar de succesvolle invoering 
van alle vernieuwingen.”

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.triasvmbo.nl. 



 

Zaanlands Lyceum
Dhr. Michiel van Dijk is rector van het Zaanlands 
Lyceum, een school voor havo, atheneum en  
gymnasium. In het schooljaar 2015 bezochten  
1239 leerlingen het Zaanlands Lyceum.

Welke ontwikkeling kenmerkte  
uw school in 2015?
“2015 stond voor ons volop in het teken van de 
voorbereidingen op de komst van de visitatiecom-
missie van de Vereniging Begaafdheidsprofielscho-
len. Wij zijn intensief bezig geweest met het vorm-
geven van Trajecten Op Maat voor leerlingen die 
cognitief talentvol zijn. Op het Zaanlands Lyceum 
kunnen deze leerlingen bijvoorbeeld hun opleiding 
versneld afronden, examen doen in meer vakken 
dan gebruikelijk of bepaalde aspecten van een vak 
verder uitdiepen. In 2015 hebben zo’n vijfentwintig 
collega’s speciale scholing gevolgd om hun kennis 
en kunde rondom trajecten op maat te optimalise-
ren. In totaal hebben we nu veertig collega’s  
die hierin gespecialiseerd zijn. Negentig  
leerlingen volgden in 2015 een Traject  
Op Maat. 
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Maatwerk voor AZ-jeugdleden
“De komst van de AZ-jeugdopleidingen heeft ge-
volgen voor het onderwijs hier. Samen met andere 
Zaanse scholen hebben wij ons gebogen over de 
vraag hoe wij kunnen voldoen aan de bijzondere 
onderwijsbehoefte van deze leerlingen. Dit heeft 
ertoe geleid dat drie havo/vwo-scholen en drie  
vmbo-scholen toegezegd hebben dusdanig maat-
werk te kunnen leveren dat deze jongeren topsport 
en onderwijs goed kunnen combineren.” 

Dit waren zowel havo- als vwo-leerlingen en zowel 
eenzijdig als meervoudig begaafde leerlingen. Op 
basis van de voorbereidingen in 2015 en onze uit-
werking daarvan in de praktijk, wordt het certificaat 
Begaafdheidsprofielschool naar verwachting in 
2016 uitgereikt. Onze inspanningen zijn ook bij de 
Onderwijsinspectie niet onopgemerkt gebleven; we 
hebben een uitzonderlijke beoordeling gekregen 
voor onze Trajecten Op Maat.” 

Wat waren de belangrijkste 
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Masterclasses voor groep-8-leerlingen
“In 2015 zijn we gestart met onze Masterclasses PO. 
Groep-8-leerlingen die in een plusklas zitten of een 
vwo-advies hebben, kunnen bij ons een module 
van vijf lessen volgen. Zij kunnen kiezen uit onder-
werpen als Schriftsoorten, Debatteren, Creatief 
schrijven en Physics. Met honderd aanmeldingen is 
dit zeer succesvol geweest. Wij zijn er trots op dat 
wij deze groep leerlingen iets kunnen bieden waar 
duidelijk vraag naar is.”

De Boekenclub
“We zijn gestart met de Boekenclub. Leerlingen en 
collega’s konden zich hiervoor vrijwillig aanmelden. 
Dit is in groten getale gebeurd: maar liefst honderd 
leerlingen en vijfentwintig collega’s hebben geza-
menlijk drie boeken gelezen. Ieder boek werd op 
een speciale manier afgesloten, bijvoorbeeld met 
een theaterbezoek en een etentje of met een literair 
kamp.” 

 “Het Zaanlands Lyceum is een school  
met een open en tolerante sfeer, waar 

kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt 
geboden. Wij laten grenzen nadrukkelijk 

los, zodat we optimaal maatwerk kunnen 
bieden aan onze leerlingen.”

 
“Ik vind het vak Geschiedenis erg interessant 
en ik volg daarvoor dan ook een Traject  
Op Maat. Dit betekent dat ik sneller door de 
stof ga dan mijn klasgenoten. Uiteindelijk is 
het doel dat ik volgend jaar mijn  
Geschiedenislessen volg met de vijfde klas 
en tegelijk met hen hierin examen doe. Ik 
heb gekozen voor het profiel Economie en 
Maatschappij, maar heb daarbinnen wel 
mijn eigen keuzes gemaakt. Volgend jaar 
volg ik een moeilijkere variant van Wiskunde 
en heb ik een extra keuzevak, Informatica. 
Misschien dat ik volgend jaar ook voor  
Aardrijkskunde of Economie een eigen  
traject ga volgen. Met die vakken wil ik  
niet per se sneller dan mijn klasgenoten, 
maar er zijn wel aspecten die ik zou willen  
verdiepen. Ik ben blij dat het Zaanlands mij 
deze ruimte geeft.”

Daan Hos, 
derde klas gymnasium

Dhr. Michiel van Dijk



“Ik vind het als ouder belangrijk om te  
weten wat er speelt op de scholen van mijn 
kinderen, met name op beleidsmatig ge-
bied. Inmiddels ben ik vijf jaar MR-lid op het 
Zaanlands Lyceum. Ik vind het een erg  
prettige, professionele school en voel ook 
een zekere trots als ik zie welke onderwijs-
doelen het Zaanlands de afgelopen jaren 
heeft behaald. Leerlingen en ouders worden 
zeer serieus genomen door de directie; zij 
gaan zorgvuldig om met verbeterpunten en 
zijn transparant in hun besluitvorming.  
Er is veel aandacht voor de behoeftes van  
de individuele leerlingen, zowel bij  
excellerende leerlingen als bij leerlingen die 
meer persoonlijke aandacht nodig hebben. 
De school streeft hierbij naar maatwerk. 
Iedere leerling doet ertoe en mag er zijn!”

Dhr. Joris van de Voort,
MR-lid en ouder van een leerling 
in de zesde klas atheneum
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Hoe gaat het Zaanlands Lyceum de 
nieuwe OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven?

“Daarmee zijn we procesmatig al stevig bezig.  
We hebben alle collega’s gevraagd wat voor hen het 
meest onderscheidende vermogen van het  
Zaanlands Lyceum is. Alle antwoorden zijn  
gebundeld en deze zijn opnieuw aan de collega’s 
voorgelegd met het verzoek een top 5 te maken. 
Deze gaan we tijdens plenaire bijeenkomsten 
bediscussiëren met elkaar. De conclusie die we wel 
al kunnen trekken, is dat onze top 5 uitstekend  
aansluit op de OVO-koers.” 

Welke toekomstwensen heeft het 
Zaanlands Lyceum?
“Wij willen alle verschillende vormen van  
talentontwikkeling die we nu bieden in een  
bepaalde structuur gieten. Zo streven we naar rust 
en helderheid in zoiets spannends als het loslaten 
van leerlingen en het afwijken van vaste roosters 
en een strak curriculum. Daarnaast willen we onze 
samenwerking met de Zaanse vmbo-scholen  
intensiveren om de aansluiting van leerlingen te  
optimaliseren. Tevens streven wij naar de  
honorering van onze aanvraag voor benoeming  
tot Excellente School, voor het vwo.” 

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.zaanlands.nl.

 



 

Zuiderzee College
Mevr. Sandra Campos is directeur van het Zuiderzee 
College. Deze vmbo-school biedt de basisberoeps-
gerichte, de kaderberoepsgerichte en de  
theoretische leerweg. In 2015 gaf de school  
onderwijs aan 774 leerlingen. 

Welke ontwikkeling kenmerkte  
uw school in 2015?
 “In 2015 hebben wij veel aandacht besteed aan 
het sociale klimaat op onze school. We hebben met 
elkaar, dus met de docenten, het onderwijsonder-
steunend personeel en de schoolleiding, duidelijk-
heid en zichtbaarheid gecreëerd. In de lessen is ge-
kozen voor meer variatie in de werkvormen en ook 
zijn de mentoren centraal gezet in de begeleiding. 
Dit heeft als resultaat dat er nu in ieder geval meer 
rust is in school. We blijven als team hierover steeds 
actief in gesprek, omdat een prettig schoolklimaat 
voor ons prioriteit heeft.”
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Wat waren de belangrijkste  
onderwijsontwikkelingen in 2015?
Vernieuwing vmbo
“We zijn gestart met de vernieuwing van het vmbo. 
Voor het Zuiderzee College betekent dit dat er drie 
profielen in ontwikkeling zijn, namelijk het profiel 
Media, Vormgeving en ICT, het profiel Economie 
en Ondernemen en het profiel Zorg en Welzijn. Het 
profiel Sport, Dienstverlening en Veiligheid komt 
uiteindelijk te vervallen. Tevens is gewerkt aan een 
programma voor loopbaanoriëntatiebegeleiding 
(LOB). Een belangrijk onderdeel hiervan is de samen-
werking met de gemeente binnen City Deal. Hierbij 
krijgen migrantenleerlingen extra begeleiding om 
te zorgen dat zij straks makkelijker hun weg vinden 
in onze maatschappij. Onderzoek laat namelijk zien 
dat migrantenleerlingen een minder goed perspec-
tief hebben dan autochtone leerlingen met dezelfde 
opleiding. Op onze school gaan we daar nu actiever 
mee aan de slag. Zo investeren we in goede loop-
baancoaching voor alle leerlingen.”

De projectdagen
“Tijdens projectdagen hebben we al onze leerlingen 
kennis laten maken met nieuwe omgevingen. We 
zijn vele bedrijven binnen de Zaanstreek dankbaar 
voor de tijd en moeite die zij hebben genomen om 
onze leerlingen rond te leiden, activiteiten te laten 
doen en ze een beeld te geven van hun toekomsti-
ge mogelijkheden. De leerlingen zijn ook buiten de 
Zaanstreek geweest; zo hebben zij onder andere de 

Tweede Kamer bezocht, musea bekeken en andere 
culturele activiteiten ondernomen. Dit is de toege-
voegde waarde die wij als school aan onze leerlingen 
bieden.” 

Opzet van nieuwe managementstructuur
“Om het onderwijs van het Zuiderzee College verder 
te ontwikkelen, hebben we ons in 2015 gericht op 
de vorming van een andere managementstructuur. 
Een structuur waarbinnen er meer aandacht is voor 
de pedagogische opdracht en we de aanwezige 

 

“Als ouder vind ik het belangrijk om betrokken 
te zijn bij mijn kind; in het algemeen, maar 
ook bij haar school. Tenslotte wordt bij 
kinderen op deze leeftijd qua ontwikkeling 
de basis gelegd voor de rest van hun leven. 
Als MR- en oudercommissielid ervaar ik het 
Zuiderzee College als een toegankelijke 
school. De directie heeft een open houding 
en maakt nergens een geheim van. Het feit 
dat wij meedenken, wordt zeer gewaardeerd 
en onze kritiekpunten worden dan ook altijd 
serieus genomen. Ook als ouder ervaar ik 
deze school als prettig. De mentoren en 
docenten zijn makkelijk benaderbaar.  
De leerlingen zijn er personen en geen  
nummers. Het Zuiderzee is een open,  
transparante school met aandacht voor 
ieder individueel kind.” 

Mevr. Esther Wals,  
MR- en oudercommissielid  
en ouder van een leerling in  
de derde klas van de  
theoretische leerweg

“Iedere leerling verdient goed onder-
wijs. Op het Zuiderzee College delen 

de medewerkers deze mening. Samen 
leren we dit vorm te geven en elkaars 

talenten te benutten.”

Mevr. Sandra Campos
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kwaliteiten van het personeel beter benutten. De 
nieuw te vormen managementstructuur bestaat uit 
een directeur met twee afdelingsleiders (BB en TL), 
ondersteund door het hoofd Onderwijs, Organisatie 
en Kwaliteit en drie LD-docenten die beleidsmatig 
meedenken. De ontwikkelingen op het didactische 
vlak, de toetsing en de doorlopende leerlijnen 
worden vormgegeven door de voorzitters van de 
vaksecties. Daarnaast komen er ook zes teamco-
ordinatoren die voor de leerlingen een belangrijke 
rol gaan spelen. Ze zullen zichtbaar zijn, de relatie 
met de leerlingen verstevigen, zorgen voor de on-
dersteuning van de mentoren en de verbinding met 
de zorg versterken. Met ingang van augustus 2016 
starten we met de nieuwe structuur.”

Hoe gaat het Zuiderzee College de 
nieuwe OVO-koers voor 2015-2020 
‘Buitengewoon goed onderwijs’ 
vormgeven?

“Momenteel zijn we in gesprek om te bepalen hoe 
wij deze koers in de praktijk gaan brengen. De eigen 
koers als school speelt hierin ook een belangrijke 
rol. Onze kernwaarden Creatief, Gedegen en Spor-
tief zijn de uitgangspunten; we nemen deze kritisch 
onder de loep en willen ze meer diepgang geven.”

Welke toekomstwensen heeft het 
Zuiderzee College?
“Het Zuiderzee College is een ‘normale’ school, zo 
zeggen onze leerlingen. We hebben onze leerlingen 
beter in beeld en het docententeam begint stabiel 
te worden. Samen, dus met het gehele schoolteam 
en onze leerlingen, werken we hard aan een mooie 
toekomst. Wij willen een school zijn die niet alleen 
opleidt voor diplomering, maar ook voor een mooie 
plek in de maatschappij. Dit betekent dat we de 
persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen op 
een positieve en stimulerende manier willen bevor-
deren, zodat ze straks een passende baan en een 
goede plek in onze maatschappij vinden.”

Meer weten? 
Kijk voor meer informatie over deze school op: 
www.zuiderzee-college.nl.

“Het Zuiderzee College is echt een hele 
leuke school. Het is een kleine school waar 
iedereen elkaar kent; daardoor hangt er een 
goede sfeer. Als voorzitter van de leerlingen-
raad ben ik veel in gesprek met de directie 
van onze school. We worden altijd serieus 
genomen en waar mogelijk wordt er ook  
zeker iets gedaan met onze kritiekpunten. 
Zo hebben we bijvoorbeeld als leerlingen-
raad, samen met de directie, gewerkt aan 
een meer verantwoord aanbod in de school-
kantine. Ik heb inmiddels mijn examens ge-
daan en verwacht wel dat ik geslaagd bent. 
Afhankelijk van mijn cijfers ga ik naar de 
havo of naar een mbo-opleiding. Mijn eind-
doel is later zelf voor de klas staan!”

Camilla Corona, 
vierde klas theoretische leerweg 
en lid van de leerlingenraad
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Wat is de rol van het College van Bestuur en  
de Raad van Toezicht? Welke ontwikkelingen 

waren er op het gebied van personeel? En hoe 
staat OVO Zaanstad er financieel voor? Wij  

vertellen u graag meer over onze organisatie. 

onze organisatie.
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College van Bestuur
Stichting OVO Zaanstad is een zelfstandige stichting 
voor openbaar voortgezet onderwijs. In 2015 werd 
het bestuur van OVO Zaanstad gevormd door  
mevrouw Barbara Dijkgraaf (voorzitter) en  
mevrouw Christa Compas (lid). 

Samen met de schooldirecteuren formuleert het 
College van Bestuur het beleid van de organisatie. 
Elke vier weken komen de directeuren en het  
College van Bestuur bij elkaar om in gesprek te 
gaan over de manier waarop de scholen invulling 
geven aan dit beleid. De directeuren zijn verant-
woordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang 
van zaken op de scholen. Het College van Bestuur 
krijgt ondersteuning van het stafbureau. Het  
stafbureau bestaat uit de volgende afdelingen:
- Planning & Control
- Financiële Zaken
- Facilitaire Dienst
- Personeel & Organisatie
- Digitale Zaken
- Algemene Zaken

In 2015 zijn stappen ondernomen om het  
stafbureau te herstructureren. Vanaf oktober 2016 
zal het stafbureau bestaan uit twee afdelingen:  
Bedrijfsvoering en Onderwijs, Personeel en  
Kwaliteit. Het doel hiervan is om te komen tot een 
betere, integrale dienstverlening aan de scholen en 
meer onderlinge samenwerking.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het  
functioneren van het College van Bestuur en op het 
functioneren van de organisatie als geheel. 
De Raad van Toezicht bestond in 2015 uit:
Dhr. Ruud Vreeman,   
voorzitter en lid remuneratiecommissie;
Mevr. Josette de Goede,   
plaatsvervangend voorzitter en lid  
remuneratiecommissie;
Dhr. Jan Leegwater,   
lid auditcommissie;
Dhr. Frank Tromp,    
lid auditcommissie;
Dhr. Alwin Hietbrink,   
lid

Onze  
organisatie

Voor ons als RvT waren er in 2015 drie  
belangrijke speerpunten: ten eerste de vast-
stelling van de nieuwe koers 2016-2020, ten 
tweede de bestuurlijke vernieuwingen en 
ten derde het controleren en optimaliseren 
van de financiële bedrijfsvoering van OVO. 
Onze rol binnen de ontwikkeling van de 
nieuwe koers hebben wij als zeer uitdagend 
en inspirerend ervaren. Hopelijk zijn we in 
staat binnen de 8ste school mensen bij  
elkaar te brengen die de wil en de kennis 
hebben samen na te denken over de toe-
komst van ons onderwijs. Het vinden van de 
juiste balans tussen de cognitieve, de emoti-
onele en de ambachtelijke ontwikkeling van 
onze leerlingen is daarbij een mooie uitda-
ging. Daarnaast vind ik het persoonlijk van 
groot belang dat we onze kinderen stimule-
ren hun sterke kanten optimaal te ontwikke-
len en hen langer de tijd te geven hun ideale 
onderwijsroute te kiezen.”

Dhr. Ruud Vreeman,
 voorzitter Raad van Toezicht (RvT)
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Besproken onderwerpen
In 2015 is de Raad van Toezicht zes keer bijeen ge-
weest. Tijdens deze vergaderingen zijn verschillen-
de onderwerpen aan de orde geweest. Eén van de 
belangrijkste onderwerpen was de bedrijfsvoering 
van OVO Zaanstad. Bij het plannen van de formatie 
voor 2015/2016 is uitgegaan van verkeerde vooron-
derstellingen, waardoor ten onrechte een te krappe 
begroting is opgesteld. Het College van Bestuur 
heeft na een onafhankelijk onderzoek naar de be-
drijfsvoering een plan van aanpak ‘Bedrijfsvoering 
in control’ opgesteld. Met de Raad van Toezicht is 
afgesproken dat OVO Zaanstad eind 2015 beter ‘in 
control’ is. In 2016 wordt de uitvoering van dit plan 
geëvalueerd. 

Ook de nieuwe koers ‘Buitengewoon goed onder-
wijs’ is in 2015 aan bod gekomen. De Raad van 
Toezicht is, net als ouders, leerlingen, docenten en 
het management, nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van de koers tot 2020. De Raad van 
Toezicht geeft aan enthousiast te zijn over de ma-
nier waarop de nieuwe koers tot stand is gekomen. 
In december 2015 heeft de Raad van Toezicht het 
nieuwe koersdocument goedgekeurd. 

Bezoldiging
In totaal is in 2015 € 28.000,00 aan vaste beloningen
uitgegeven aan de Raad van Toezicht en € 322,00
aan onkostenvergoedingen. 

“Wie goed onderwijs wil bieden, kan niet 
zonder goede docenten. Zowel docenten als 
ondersteuners en schoolleiding hebben in 
2015 hard gewerkt aan de kwaliteit van ons 
onderwijs. Ik ben trots op het resultaat.”

Conclusie
In 2015 heeft de Raad van Toezicht zijn rol als toe-
zichthouder, klankbord en werkgever van het Colle-
ge van Bestuur goed kunnen uitoefenen. Er is spra-
ke geweest van een goede sfeer tussen de Raad van 
Toezicht en het College van Bestuur, waarin beslui-
ten eensgezind zijn genomen. Met betrekking tot de 
bedrijfsvoering heeft de Raad van Toezicht zijn rol 
scherp ingevuld.  

Personeelsbeleid
OVO Zaanstad streeft ernaar een goede werkgever 
te zijn. We vinden het belangrijk dat niet alleen onze 
leerlingen, maar ook onze medewerkers hun talen-
ten maximaal kunnen ontwikkelen. 

Verzuim en re-integratie
In 2015 lag het ziekteverzuim met 5,35 procent  
hoger dan de OVO-norm van maximaal 5 procent. 
Dit hebben wij al vroeg gesignaleerd, waardoor  
er in 2015 voor is gekozen om een verzuim- en  
re-integratieadviseur aan te stellen. Deze  
adviseur ondersteunt ook bij de Wet Verbetering  
Poortwachter. Deze wet heeft als doel om het aantal 
werknemers dat langdurig ziek is, terug te dringen. 

Mobiliteit
De verwachting is dat het aantal leerlingen in de 
toekomst zal dalen. Dit komt door de demografi-
sche ontwikkeling binnen de regio. In 2015 hebben 
wij daarom afspraken gemaakt over mobiliteit. Ook 
hebben wij in 2015 uitgangspunten geformuleerd 
voor vrijwillige mobiliteit. 

Mevr. Barbara Dijkgraaf,
voorzitter College van  
Bestuur
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OVO Academie
De plannen om opleidings- en ontwikkelmogelijk-
heden voor medewerkers centraal te organiseren, 
hebben in 2015 verder vorm gekregen. In 2015 is het 
besluit genomen om in het kader van de professio-
nalisering van onze medewerkers een OVO Acade-
mie op te richten. Deze vloeit voort uit onze ambitie 
‘De docent als lerende professional’, zoals deze in 
2015 is geformuleerd voor de nieuwe koers ‘Buiten-
gewoon goed onderwijs’. 

Het volledige huidige aanbod op het gebied van 
professionalisering wordt opgenomen in de OVO 
Academie. De OVO Academie heeft een aanbod dat 
gericht is op de persoonlijke en professionele ont-

wikkeling van medewerkers. Hierbij valt te denken 
aan competentieontwikkeling, het delen van kennis 
en deskundigheidsbevordering. De OVO Academie 
is onderdeel van de 8ste school, het innovatieplat-
form dat deel uitmaakt van de nieuwe koers. 

Leiderschapsmenu
In 2015 zijn ook stappen gezet om het leiderschaps-
menu te herzien. Kijkend naar de toekomst hebben 
wij onszelf de vraag gesteld welk leiderschapspro-
fiel nodig is om de ambities uit onze nieuwe koers 
waar te kunnen maken. Dit heeft geleid tot voorstel-
len om het leiderschapsmenu (de ondersteuning 
die OVO Zaanstad biedt aan leidinggevenden) aan 
te passen. 

Taakbeleid
Eén van de doelstellingen voor 2015 was het  
realiseren van een nieuw taakbeleid. In het  
nieuwe taakbeleid, dat in samenwerking met de 
medezeggenschapsraad tot stand is gekomen, is 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen centraal 
taakbeleid en schoolspecifiek taakbeleid.  
Om het nieuwe taakbeleid te kunnen invoeren,  
was het noodzakelijk dat twee derde van de 
OVO-medewerkers vóór zou stemmen. Helaas is 
deze meerderheid niet gehaald. We onderzoeken 
wat hiervan de achtergronden zijn en denken na 
over eventuele vervolgstappen. 

Op 31 december 2015 
waren er 756 
medewerkers 

(616 fte) in dienst van 
OVO Zaanstad. 

Kerncijfers

Ruim 52 procent van de 
medewerkers is vrouw. 

De gemiddelde leeftijd 
van onze medewerkers 
was in 2015 45,4 jaar. In 
2014 was dit 45,5 jaar. 

In 2015 zijn er 70 
medewerkers in dienst 

gekomen en 109 uit 
dienst gegaan. 

Het ziekteverzuim was in 2015 
5,35 procent. Dit ligt boven de 
landelijke norm van maximaal 

5 procent. 

In 2015 maakte 26,46 
fte gebruik van de 

bapo/overgangsrege-
ling. In 2014 was dit 

31,3 fte. 
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Gesprekkencyclus
In 2015 is de gesprekkencyclus verder geïmplemen-
teerd op alle scholen. Veel medewerkers hebben 
een functionerings- of beoordelingsgesprek ge-
voerd met hun leidinggevende. Er zijn verschillen te 
zien in het tempo waarin de cyclus op de verschil-
lende scholen wordt ingevoerd. Meestal hangt dit 
samen met de ontwikkelingsfase van de school. 

Klachtenregeling
Als ouders, leerlingen of medewerkers niet tevre-
den zijn met een beslissing of handelswijze van de 
school, kunnen zij een klacht indienen. Deze klacht 
wordt in behandeling genomen door de onafhanke-
lijke klachtencommissie van OVO Zaanstad.  
De klachtenregeling geldt voor OVO Zaanstad,  
stichting VO Compas en Stichting Saenstroom. 
In 2015 heeft het College van Bestuur drie klachten 
ontvangen. Deze zijn ter advies voorgelegd aan de 
klachtencommissie. In alle gevallen heeft het  
College van Bestuur de adviezen van de klachten-
commissie van OVO Zaanstad overgenomen. 

Financiën
Het financiële resultaat van OVO Zaanstad was in 
2015 € 349.766,00. Dit is een verschil van ruim 1,2 
miljoen euro ten opzichte van het begrote tekort 
van € 880.000,00. Dit komt doordat er bij het  
opstellen van het formatieplan voor 2015/2016 is 
uitgegaan van te lage bekostigingsgegevens. 

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van OVO Zaanstad en VO  
Compas samen was op 31 december 2015  
€ 18,7 miljoen. Eind 2014 was dit € 18,4 miljoen. 

Voorzieningen
De voorzieningen voor benoemde risico’s  
hadden op 31 december 2015 een omvang van  
€ 3,6 miljoen. Eind 2014 was dit € 2,8 miljoen.  
Van deze voorzieningen is de omvang van de  
personeelsvoorzieningen, door een herberekening,  
met € 0,8 miljoen gestegen naar € 2,5 miljoen.  
De overige voorzieningen zijn nagenoeg gelijk  
gebleven en bedragen € 1,1 miljoen. 

Liquiditeit/solvabiliteit
OVO Zaanstad is in staat om zowel op korte als op 
lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen. 
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2015 was het laatste jaar van onze koers. 
In dit verslag blikken we terug op vijf jaar  
Talenten Ontwikkelen. Hoe hebben onze 
scholen deze koers vormgegeven? Ook  
hebben wij in 2015 nagedacht over een nieuwe 
koers tot 2020. Deze koers is tot stand  
gekomen in samenwerking met medewerkers, 
ouders, leerlingen en onze maatschappelijke 
omgeving. Buitengewoon goed onderwijs  
is voor de komende jaren 

onze koers.
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2015 was het laatste jaar van de koers  ‘Talenten 
ontwikkelen’. In 2015 is een onafhankelijk onder-
zoek uitgevoerd door BeteoR, een zogenaamde 
bereik-diagnose. Dit onderzoek bestond onder 
andere uit gesprekken met personeelsleden en  
leerlingen, observaties van lessen en een zelfscan 
van het College van Bestuur. 

Eén van de aspecten die onderzocht is, is of onze 
koers Talenten Ontwikkelen terug te vinden is in 
de inhoud en organisatie van ons onderwijs. De 
bereik-diagnose laat zien dat onze koers het keuze-
aanbod voor leerlingen verrijkt heeft, maar dat het 
ons onderwijsleerproces vrijwel niet bereikt heeft. 
Er is, in uiteenlopende mate, een extra onderwijs-
aanbod op de scholen ontwikkeld. 

Zaanlands Lyceum
Een voorbeeld hiervan zijn de Trajecten Op Maat 
(TOM) op het Zaanlands Lyceum. In 2015 is het 
aantal Trajecten Op Maat sterk toegenomen. Deze 
Trajecten Op Maat bestaan al enkele jaren en zijn 
bedoeld voor leerlingen met bijzondere cognitieve 

capaciteiten. Als een leerling uitblinkt in een  
bepaald vak, wordt hem of haar een TOM aangebo-
den. Verschillende leerlingen hebben van de  
mogelijkheid gebruikgemaakt om in een vak al een 
jaar eerder examen te doen, waardoor het in het 
examenjaar mogelijk was om alvast een vak te  
volgen aan de universiteit. 

Naast de Trajecten Op Maat biedt het Zaanlands 
Lyceum de leerlingen ook andere mogelijkheden 
om hun talenten maximaal te ontplooien. Zowel in 
de onderbouw als in 5 vwo zijn er voor leerlingen 
verschillende keuzemodules, die buiten het  
gebruikelijke curriculum vallen. Voorbeelden  
hiervan zijn de vakken Sterrenkunde en Geld,  
krediet en bankwezen, die in 5 vwo worden 
 aangeboden. 

Saenredam College
Ook op het Saenredam College is ingezet op  
talentontwikkeling. Zo heeft de school onder  
andere geïnvesteerd in de opzet van talentgroepen. 
In deze talentgroepen worden lessen verzorgd die 
beter aansluiten bij de beleving van de leerling  
(Podium, Media, Sportz, Food, Ondernemen en 
Techniek). De talentgroepen leveren een goede  
bijdrage aan evenementen en activiteiten binnen 
de school. Bovendien heeft het Saenredam College 
het TL-plus-programma opgezet. Veel van de  
deelnemende leerlingen zijn succesvol doorge-

Onze  
koers

stroomd naar de havo. Het Saenredam College 
werkt daarnaast ook samen met het Regio College. 
Gezamenlijk zijn zij succesvol in het verzorgen van 
een ‘Turboroute’. Leerlingen die de theoretische 
leerweg volgen, kunnen door het volgen van extra 
lessen versneld doorstromen naar het mbo. 
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Ten slotte kent het Trias VMBO zogenaamde  
‘talenturen’. Tijdens deze uren wordt aan leerlingen 
de mogelijkheid geboden om hun vakbekwaamheid 
te vergroten, door eigen werkstukken te ontwerpen 
en te realiseren. Deze talenturen vinden plaats bij 
Metaal, Bouw en Fijnhout. 

Praktijkschool de Brug
Praktijkschool de Brug gaat uit van de talenten van 
de leerlingen. De school kijkt waar de leerling goed 
in is en past het ontwikkelplan van de leerling  
daarop aan. Daarin streeft de school zoveel  
mogelijk naar maatwerk. De afgelopen jaren heeft 
Praktijkschool de Brug het aanbod uitgebreid met 
diverse opleidingen, zowel binnen als buiten de 
eigen school. Zo biedt de school de leerlingen  
zoveel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen op 
het gebied waar hun talenten en interesses liggen. 

Zuiderzee College
Ook op het Zuiderzee College hebben de talen-
ten van de leerlingen de afgelopen jaren centraal 
gestaan. Zo zijn er de zogenaamde ‘doe-dagen’ 
(projectdagen) die aansluiten bij de talenten van 
de leerlingen. De doe-dagen vinden plaats in de 
school, of in samenwerking met het bedrijfsleven. 
Leerlingen die bijvoorbeeld goed zijn in rekenen, 
gaan op bezoek bij een scheepswerf en ontdekken 
welk rekenwerk er komt kijken bij het bouwen van 

Bertrand Russell College
Op het Bertrand Russell College zijn de afgelopen 
vijf jaar keuzelessen verankerd in het schoolpro-
gramma. Leerlingen uit klas 1, 2 en 3 volgen  
jaarlijks gedurende twee periodes een keuzevak 
op cultureel, exact of maatschappelijk gebied. Het 
aanbod is zeer divers, wat leerlingen in staat stelt 
om te ontdekken welke talenten ze wel of juist niet 
hebben. Voorbeelden van de keuzelessen zijn  
Sterrenkunde, Join the Band (muziek),  
Geschiedenis van de Zaanstreek, Ondernemer-
schap, Filosofie en Cambridge Engels. 

Trias VMBO
De afgelopen jaren heeft Trias VMBO in het kader 
van talentontwikkeling veel samengewerkt met de 
lokale maatschappelijke omgeving. Leerlingen van 
Sport, Maatschappij en Dienstverlening worden 
bijvoorbeeld ingezet bij de organisatie van sport- 
evenementen in de regio, om zo praktijkervaring  
op te doen. Voorbeelden hiervan zijn de Zaanse 
triatlon en volleybalwedstrijden van volleybalver-
eniging Compaen. Ook assisteren leerlingen uit  
het derde leerjaar van de afdeling Techniek bij de 
technieklessen van basisschool Het Palet. De  
afdeling Economie doet mee aan de Zaanse  
Ondernemersdag. Daarnaast nemen leerlingen deel 
aan het politieke café. Zo verkrijgen ze inzicht in de 
lokale politiek en ontdekken ze hun interesses en 
talenten op dit gebied. 
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een boot. Dit doen zij in kleine groepjes, waarbij  
de school zoveel mogelijk maatwerk levert. 

Een ander voorbeeld van talentontwikkeling op het 
Zuiderzee College is het vak Tekenen. Dit vak wordt 
als examenvak aangeboden. Getalenteerde leerlingen 
krijgen hiermee de mogelijkheid om ook op creatief 
vlak eindexamen te doen. Daarnaast organiseert 
de school jaarlijks het evenement ‘Zuiderzee’s Got 
Talent’. Leerlingen krijgen hierbij, zowel voor als 
achter de schermen, volop de mogelijkheden om 
hun talent in te zetten. 

Ten slotte biedt het Zuiderzee College, net als het 
Saenredam College, het TL-plus-programma aan. 

Compaen VMBO
De afgelopen jaren heeft talentontwikkeling op 
twee manieren vorm gekregen op Compaen VMBO. 
Ten eerste is er naast het reguliere onderwijspro-
gramma een breed aanbod aan activiteiten ont-
wikkeld. In de brugklas bestaat dit aanbod bijvoor-
beeld uit sport, kunst en cultuur, techniek en taal. 
In het tweede leerjaar kunnen leerlingen kiezen uit 
activiteiten op het gebied van sport, beeldhouwen, 
schilderen, dans, film, Spaans en yoga. Dit aanbod 
stelt leerlingen in staat om te ontdekken waar hun 
kwaliteiten liggen en deze verder te ontwikkelen. 

In de tweede plaats heeft de school een nieuwe 
manier van toetsen ingevoerd. Hierdoor heeft de 
school een beter beeld van het niveau van de leer-

lingen. Docenten kunnen de leerlingen zo beter  
begeleiden bij het leren, en hen beter adviseren 
over de meest passende leerweg. Deze ontwikke-
ling heeft geleid tot een grote verbetering van de  
studieresultaten in alle leerwegen. 

Verbeterpunten bereik-diagnose
Toch zijn uit het onderzoek ook verbeterpunten 
naar voren gekomen. Zo heeft talentontwikkeling 
de lespraktijk van alledag nog niet bereikt als nieuw 
kenmerk van ons onderwijs. In de afgelopen jaren is 
er in dat opzicht weinig veranderd. Ook vertoont de 
leeromgeving voor de leerlingen weinig variatie in 
de reguliere lessen. Ten slotte kunnen ook differen-
tiatie en maatwerk verder ontwikkeld worden. 

De uitkomst van het onderzoek is een belangrijk 
handvat geweest bij de totstandkoming van de 
nieuwe koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’, waar 
in 2015 door onder andere directeuren, medewer-
kers, leerlingen, ouders en onze maatschappelijke 
omgeving hard aan is gewerkt. 

Koers 2020: 
Buitengewoon goed onderwijs
In 2015 hebben wij een nieuwe koers tot 2020 ont-
wikkeld: Buitengewoon goed onderwijs. Deze koers 
is tot stand gekomen in een samenwerking met 
onder andere medewerkers, leerlingen, ouders en 
onze maatschappelijke omgeving. De nieuwe koers 
geeft richting aan ons onderwijs voor de komende 

jaren en verbindt onze scholen met elkaar. De koers 
vertelt wie wij zijn en welke gezamenlijke ambities 
we hebben. 

Het uitgangspunt voor de nieuwe koers is dat wij 
onze leerlingen zo optimaal mogelijk willen voor-
bereiden op de steeds veranderende maatschappij. 
Dit doen wij door ‘Buitengewoon goed onderwijs’ te 
bieden. De dromen, talenten en mogelijkheden van 
onze leerlingen vormen daarbij het vertrekpunt. 
Op de volgende pagina vindt u een samenvatting 
van onze koers ‘Buitengewoon goed onderwijs’. De 
volledige koers is terug te vinden op onze website. 



Elke leerling is anders en verdient het best 
mogelijke onderwijs. Daarom kijken we 
naar de mogelijkheden en talenten van de 
leerling en passen we de schoolstructuur 
daarop aan. We spelen in op de verschillen 
tussen leerlingen, zodat elke leerling de 
kans krijgt om zijn dromen en ambities 
waar te maken. Zo bieden we elke leerling 
dat wat hij nodig heeft. 

Onze ambitie: 
structuur biedt 
ruimte

Net als zijn leerlingen doet ook de docent 
steeds weer nieuwe kennis op. Hij werkt 
continu aan zijn eigen ontwikkeling. Daar-
door kan de docent zijn verschillende rollen 
invullen: hij inspireert, motiveert en gidst de 
leerling en biedt individueel maatwerk. Hij 
helpt de leerling om te gaan met persoonlijke 
en maatschappelijke dilemma’s, gaat met 
hem in gesprek en daagt de leerling uit om 
het beste uit zichzelf te halen. 

Net als zijn leerlingen doet ook de docent 
steeds weer nieuwe kennis op. Hij werkt 
continu aan zijn eigen ontwikkeling. Daar-
door kan de docent zijn verschillende rollen 
invullen: hij inspireert, motiveert en gidst de 
leerling en biedt individueel maatwerk. Hij 
helpt de leerling om te gaan met persoonlijke 
en maatschappelijke dilemma’s, gaat met 
hem in gesprek en daagt de leerling uit om 
het beste uit zichzelf te halen. 

Onze ambitie: 
de docent als lerende 
professional

De 8ste school is de drijvende kracht 
achter innovatie op onze scholen. 
Enthousiaste teams en ambitieuze 
docenten ontmoeten en inspireren elkaar 
in de 8ste school. In de 8ste school is er 
ruimte om te experimenteren en om met 
en van elkaar te leren. Het is de plek waar 
we het onderwijs van de toekomst 
levendig houden, vormgeven aan onze 
plannen en onze ambities waarmaken. 

De 8ste school: 
leren, inspireren, 
innoveren

Onderwijs van de toekomst vraagt om 
vaardigheden en kennis van de toekomst. 
De OVO Academie is er voor en door alle 
OVO-medewerkers. De Academie ondersteunt 
het leren en floreren van onze medewerkers, 
met een uitgebreid aanbod op het gebied 
van na- en bijscholing en (persoonlijke) 
ontwikkeling. De OVO Academie is onderdeel 
van de 8ste school en draagt zo bij aan 
Buitengewoon goed onderwijs.

OVO Academie: 
leren en floreren

Omdat de samenleving voortdurend 
verandert, vinden we het belangrijk 
om onze leerlingen goed voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt en de 
maatschappij. Daarom verbinden we 
de theorie met de praktijk. Onze 
leerlingen ontwikkelen zich cognitief 
(hoofd), sociaal (hart), kunstzinnig en 
ambachtelijk (handen), zowel in de 
breedte als in de diepte. Het onderwijs 
dat wij bieden, verbindt vakmanschap 
met de ontwikkeling van 
vaardigheden voor de toekomst. 

Onze ambitie: 
hoofd, hart en 
handen

OVO Zaanstad staat voor buitengewoon goed 
onderwijs voor iedereen. Over hoe wij onze 
kernwaarden levend houden en invulling geven, 
zijn wij voortdurend met elkaar in gesprek. Dit 
doen wij op basis van drie overtuigingen. Ten 
eerste geloven wij in omgangsvormen, waarbij 
respect, openheid en transparantie centraal staan. 
Daarnaast is het onze maatschappelijke opdracht 
om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. 
Ten slotte leren we in een ambitieuze onderwijs-
cultuur van en met elkaar en zoeken we de 
verbinding met elkaar en onze omgeving. 

Onze kernwaarden: 
hier staan wij voor

Koers OVO Zaanstad
tot 2020
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