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1. Inleiding 

Het schoolplan 2014-2018 had als titel ‘Onderwijs!’, om te benadrukken dat er voor 

scholengemeenschap Spieringshoek  juist op onderwijskundig gebied nog een wereld te 

winnen viel. Er is de afgelopen jaren dan ook fors ingezet op de ontwikkeling van het 

onderwijs en de professionalisering van de medewerkers inclusief de schoolleiding.  

In het schoolplan 2014-2018 is als onderwijskundig streven vermeld dat de onderwijskwaliteit 

verbetert zodat de examenresultaten minimaal op landelijk niveau liggen. Dit werd ingegeven 

door het feit dat, ondanks dat Spieringshoek al generaties lang kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs biedt, de gemiddelde resultaten op het Centraal Examen op zowel havo als 

atheneum achterblijven bij die op andere scholen.  

Bovendien kost het de docenten veel moeite om de leerlingen te activeren en in de juiste 

‘leerstand’ te krijgen en te houden.  

Daarom is in 2015 het verbetertraject ‘Secties aan Zet’ gestart, is ingezet op bevordering van 

de professionalisering van secties en op verbeteringen van het leerlinggedrag. 

In januari 2018 werd vastgesteld dat de in het schoolplan 2014-2018 en het verbetertraject 

‘Secties aan Zet’ gestelde doelen niet zijn bereikt. Daarom is ‘Leren!’ het ontwikkelplan 

onderwijsproces en onderwijsresultaten vastgesteld. Het doel van dit plan is dat eind 

schooljaar 2018-2019 het pedagogisch-didactisch klimaat zoveel is verbeterd dat de 

resultaten op de vier onderdelen van het inspectiekader - onderwijspositie ten opzichte van 

het advies po, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en examencijfers - voldoende zijn.  

 

In verband met dit traject is ervoor gekozen om gedurende het schooljaar 2018-2019 te 

werken met een tussenplan. Dit geeft de schoolleiding de gelegenheid om, in overleg met 

vertegenwoordigers van de medewerkers, de medezeggenschapsraad, interne en externe 

sleutelfiguren te werken aan een breed gedragen schoolplan voor de komende periode. In dit 

proces en de structuur van de school nemen we ook de uitgangspunten van het 

professioneel statuut mee. Dat betekent dat docenten verantwoordelijkheid dragen voor het 

vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch proces binnen de school en hierover de 

professionele dialoog voeren met de schoolleiding en de directie.  

Overigens, de opzet was het tussenplan, indien en voor zover mogelijk, gelijkluidend aan het 

schoolplan 2014-2018 te laten zijn. Maar, door de ingezette verbeteracties en het traject 

‘Leren!’, bleek dit geen recht te doen aan de gestelde doelen en ingezette acties. Daarom is 

het traject ‘Leren!’, tot stand gekomen met inbreng van de Onderwijscommissie en 

vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad, verwerkt in het tussenplan. 

Binnen de driehoek leiderschap, kwaliteitszorg en HRM richten wij ons voor de versterking 

van de school op: 

1. visie en aansturing van de schoolleiding 

2. professionalisering van de medewerkers 

3. meer opbrengstbewust en progressiegericht werken 

4. het leggen van de verbinding tussen deze drie elementen. 
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Het adagium  ‘Spieringshoek, een school waar je gezien wordt!’ blijft onverminderd van 

kracht. Op Spieringshoek word je gezien als leerling en als mens. De aandacht van de 

medewerkers voor leerlingen en voor elkaar, de grote betrokkenheid bij de organisatie en 

een collectief streven naar verbetering van de kwaliteit vormen de sleutel tot het succes dat 

Spieringshoek nastreeft. Hierbij sluit het jaarthema ‘Kan ik er wat aan doen’ mooi aan. 
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2. ZAKELIJKE GEGEVENS 

 ALGEMENE GEGEVENS 

Scholengemeenschap Spieringshoek 

Van der Brugghenlaan 2  

3118 LA  Schiedam 

 

Telefoon: 010 – 470 64 22 

Email: info@spieringshoek.nl 

Website: www.spieringshoek.nl 

 

Spieringshoek is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Spieringshoek heeft als 

extra aanbod een theaterklas, een sportklas en een internationale klas.  

Bovendien is Spieringshoek is een officiële technasiumschool. Dit betekent dat ook het vak 

‘onderzoek en ontwerpen’ (O&O) wordt aangeboden in havo en atheneum. 

BESTUUR EN ADMINISTRATIE 

Scholengemeenschap Spieringshoek ressorteert onder de Stichting voor katholiek onderwijs 

Sint Liduina, p/a Van der Brugghenlaan 2, 3118 LA  Schiedam. De rector-bestuurder is de 

wettelijke vertegenwoordiger van het bestuur. De raad van toezicht ziet toe op het besturen 

van de school. 

SCHOOLGROOTTE 

Het aantal leerlingen bedraagt op 1 oktober 2017 1533. Spieringshoek had op 1 oktober 

2017 137 medewerkers (113 fte). Daarvan behoren 112 medewerkers (92,5 fte) tot het 

onderwijsgevend personeel en 25 medewerkers (20.5 fte) tot de geleding van het onderwijs 

ondersteunend personeel behoren.  

 

EVENREDIGE VERTEGENWOORDIGING VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING 

De schoolleiding van Sg Spieringshoek bestaat uit de directie en de afdelingsleiders. 

De directie wordt gevormd door de rector-bestuurder en drie conrectoren. Ten tijde van het 

vaststellen van dit tussenplan geldt dat er een rector-bestuurder plv. is en dat de functie van 

de derde conrector op interim basis is.  De directie bestaat in deze samenstelling uit twee 

vrouwen en twee mannen. 

Bij de afdelingsleiders is sprake van drie vrouwen en twee mannen. 

Met inachtneming van artikel 32d WVO is er derhalve geen verplichting tot het opstellen van 

een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding. 

KARAKTERISTIEK VAN DE LEERLINGPOPULATIE 

De leerlingen van Spieringshoek komen vooral uit Schiedam (55%) en Vlaardingen (32%). 

Een klein percentage komt uit andere dorpen in de regio. Hierbij moet gedacht worden aan 

Poortugaal, Rhoon, Pernis, Maasland, Maassluis, Hoek van Holland en Schipluiden.  

Het toelatingsniveau van de leerlingen is een advies met daarin minimaal havo. Voor het 

gymnasium geldt een vwo-advies. 

  

mailto:administratie@spieringshoek.nl
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POSITIONERING VAN DE SCHOOL 

Spieringshoek is een zogenaamde éénpitter, wat wil zeggen één school onder één bestuur. 

Het bestuur van de school is aangesloten bij een samenwerkingsverband van besturen van 

éénpitters, in Wassenaar, Leiden, Noordwijk, Leidschendam/Voorburg, Rotterdam en 

Zoetermeer, Semper Movens (altijd in beweging). De scholen werken vooral samen op de 

terreinen bedrijfsvoering, personeels- en het kwaliteitsbeleid.  
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3. Identiteit, missie en visie 

IDENTITEIT 

Spieringshoek is een school met kwalitatief goed onderwijs op havo-, atheneum- en 

gymnasiumniveau.  

 

Scholengemeenschap Spieringshoek is een school met een open katholieke identiteit. Dat 

wil zeggen dat iedereen die de identiteit van de school respecteert welkom is. Er is veel 

aandacht voor waarden en normen. De school streeft naar een veilig leefklimaat, waarin 

leerlingen en medewerkers hun talenten willen en kunnen ontplooien.  

Vanuit onze identiteit vinden wij naast het ontplooien van talenten ook begrippen als 

vergevingsgezindheid, het zoeken naar een betere leefwereld, naastenliefde en aandacht 

voor de zwakkeren belangrijk. Geborgenheid voor leerlingen en medewerkers staan hoog in 

het vaandel. Wij willen door onderlinge verbondenheid het woord (scholen)gemeenschap 

daadwerkelijk invulling geven; we zijn een leer- en leefgemeenschap. 

Missie  

De missie zegt wat de organisatie wil zijn en wat zij wil bereiken. Wat is het bestaansrecht 

van de school vanuit de waarden en identiteit? ”Waar staan we voor?”  

 
Spieringshoek is een open katholieke scholengemeenschap waar met optimale aandacht en 
zorg voor elkaar 

 kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven; 

 de leerling gezien en gekend wordt; 

 de leerling het maximale uit zichzelf kan halen; 

 de leerling zich kan ontwikkelen tot een waardevol lid van de maatschappij. 
 
De missie komt kernachtig tot uitdrukking in de volgende slogan: 

 

Spieringshoek, een school waar je gezien wordt! 

 

Kernwaarden 

Bij onze missie horen de kernwaarden:  

uitdagend, activerend, veilig, zorgzaam, verantwoordelijk, zelfstandig, presterend op niveau. 

Visie 

De visie is de concrete uitwerking van de missie. Wat is de toekomstdroom van de school? 

Welke bijdrage willen wij leveren? “Waar gaan we voor?” 

 

1. Verhogen van het rendement van de lessen door 

a. afspraken over pedagogische en didactische principes; 

b. aandacht voor de individuele leerling; 

c. meer nadruk op vaardighedenonderwijs. 

 

2. Verbetering van het vakmanschap van de docent door 

a. stimuleren van de professionaliteit door het voeren van functionerings- en 

beoordelingsgesprekken; 
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b. verbetering welbevinden door binding, terugdringen van de werkdruk, het  creëren 

van een optimaal werkklimaat; 

c. scholing. 

 

3. Leerlingen opleiden tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de maatschappij 

door: 

a. opleiden tot zelfstandigheid; 

b. stimuleren tot het hoogst haalbare; 

c. meer verantwoordelijkheid te geven en een actieve rol binnen de 

scholengemeenschap te stimuleren. 
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4. Versterken onderwijsproces en onderwijsresultaten 

 

4.1 Terugblik 

 

In 2015 startte het onderwijskundig traject ‘Secties aan Zet’. Dit traject is gericht op 

het opleiden van leerlingen tot zelfstandige en waardevolle deelnemers aan de 

maatschappij door ze: 

- op te leiden tot zelfstandigheid; 

- te stimuleren tot het hoogst haalbare; 

- meer verantwoordelijkheid te geven en een actieve rol binnen de 

scholengemeenschap te stimuleren.  

Doel van dit plan is ook het verbeteren van de onderwijskwaliteit en daarmee het 

behalen van examenresultaten die minimaal op landelijk niveau liggen. Ook wordt 

sindsdien de vernieuwde gesprekscyclus ingezet om de professionalisering van 

docenten te bevorderen. 

Bij het streven om leerlingen te activeren en op niveau te krijgen en houden behoren 

de kernwaarden uitdagend, activerend, veilig, zorgzaam, verantwoordelijk, zelfstandig 

en presteren op niveau. 

 

In januari 2018 werd binnen de school vastgesteld dat met name op de volgende 

gebieden verbeteringen moeten en kunnen worden gerealiseerd om het onderwijs en 

daarmee de resultaten op peil te krijgen.  

- diverse acties om de resultaten op korte termijn te verbeteren; 

- het pedagogisch-didactisch handelen van docenten en mentoren; 

- kwaliteit- en toetsbeleid, doorstroombeleid (waaronder determinatie); 

- onderwijskundig leiderschap op alle niveaus. 

De uitvoering van het ontwikkelplan onderwijsproces en onderwijsresultaten Leren! 

moet hierin in positieve zin verandering brengen.  

 

4.2  Ambities, doelen en acties 

 

De verbeteracties hebben alleen kans van slagen als er sprake is van een 

schoolcultuur van leren en ontwikkelen (resultaat gericht werken). Hiermee is in 

‘Secties aan Zet’ een begin gemaakt. In schooljaar 2018-2019 zetten we verder in op 

de professionalisering van docenten en schoolleiding en het vergroten van het 

handelingsrepertoire. Ook ‘Leren in koppels’ en de begeleiding daarvan door B&T 

zetten wij voort. De ontwikkeling van onderwijskundig leiderschap binnen de 

schoolleiding is daarbij eveneens een aandachtspunt.  

Ook optimalisatie van de leertijd en de kwaliteit van doorlopende leerlijnen zijn 

onderwerpen waarmee wij ons in schooljaar 2018-2019 bezighouden.  

 

Al deze acties hebben als doel dat onze leerlingen na het behalen van hun diploma 

zijn toegerust met de juiste gereedschappen. Zij moeten gedurende hun 

schoolloopbaan voor wat betreft hun ontwikkeling steeds meer de regie in eigen hand 
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leren nemen. Wij sturen erop aan dat leerlingen actief zijn in en zich betrokken voelen 

bij hun leerproces. 

 

Anders gezegd: we willen een duurzame kwaliteitsverbetering bereiken van ons 

onderwijs en de resultaten op Spieringshoek. Borging van kwaliteitsverbeteringen zijn 

daarbij van groot belang. 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

4.3 Opbrengstbewust werken  

 

De inzet op versterking van het onderwijs richt zich op meer variatie binnen de lessen 

en het door docenten beter inspelen  op verschil in niveau. Daarnaast ziet de 

schoolleiding erop toe dat de structuur en de toetsing op orde zijn, binnen alle secties 

en voor elk jaar en niveau. 

 

De methodiek van opbrengstbewust werken (obw) ondersteunt hierbij.  

Onder opbrengstbewust werken verstaan wij  het samen met leerlingen en docenten 

de leerlingen optimaal (1) laten presteren in het onderwijs (2) door middel van 

planmatig omgaan (3) met verschillen in een activerende leeromgeving (4). 

 

Een aantal begrippen toegelicht: 

1. Optimaal betekent gegeven de leerlingkenmerken zorgen voor een adequate 

leeromgeving. 

2. Presteren in termen van leerwinst en onderwijsresultaten. 

3. Planmatig handelen betekent doelgericht handelen op basis van het meten en 

analyseren van de beginsituatie en de vorderingen van de leerling (volgens de PDCA-

cyclus). 

4. In een activerende leeromgeving zorgen docenten voor een doelgerichte werksfeer 

waarin de leerlingen actief betrokken worden bij het onderwijsleerproces. Het gaat om 

het formuleren  van lesdoelen, het inbouwen van reflectiemomenten en het nagaan of 

lesdoelen zijn bereikt. Zo weten de leerlingen wat wij van hen verwachten en waarom 

dat zo is. Dit bereiken wij door bewust om te gaan met verschillen. 

 

De kernwaarden die voor ons horen bij opbrengstbewust werken zijn: 

 eigenaar zijn van je eigen leerproces 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk2tK-w_HTAhUHUlAKHRMjAxgQjRwIBw&url=http://www.dunnewindgroep.nl/iso9001.htm&psig=AFQjCNFt01fthFDvMaIovhXBLxOyWCR56A&ust=1494924932750287
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 reflecteren  

 feedback geven / ontvangen 

 samen analyseren van ons presteren 

 zicht hebben op de prestaties van de leerlingen. 

 

4.4 Voortzetting ingezet beleid 

 

In het schooljaar 2017-2018 is in het kader van het ontwikkeltraject ‘Leren!’ een aantal 

activiteiten en ontwikkelingen gestart. Deze worden in schooljaar 2018-2019 

voortgezet. 

 Er is extra budget vrijgemaakt voor scholing voor individuele docenten en voor 

gezamenlijke scholing. Dit budget is bedoeld voor het traject ‘Leren in koppels’, 

begeleid door B&T. Hierbij staat het versterken van het pedagogisch en 

didactisch handelen centraal. In dit kader gaan docenten vanuit een eigen 

leervraag bij elkaar op lesbezoek en dienen de bezoekende collega en een 

externe coach als spiegel. 

 Leren in koppels is aan het eind van schooljaar geëvalueerd met de 

schoolleiding, een afvaardiging van de Onderwijscommissie (OC), de 

schoolopleiders (SOL’s) en B&T. Op grond van deze evaluatie is de aanpak in 

schooljaar 2018-2019 gewijzigd: vanuit collectieve ambities komen tot 

individuele leervragen die uitmonden in themagroepen waarin van en met 

elkaar leren centraal staat. Hiermee beogen wij meer maatwerk, meer 

autonomie en meer verantwoordelijkheid.  

 Er is gestart met een onderzoek naar determinatie en doorstroming. De 

schoolleiding zet dit onderzoek samen met de datacoaches in schooljaar 2018-

2019 voort. Hierbij komt ook de toetslijn aan bod. 

 Scholing van de schoolleiding op het gebied van onderwijskundig leiderschap, 

over de thema’s lesobservatie, en het voeren van progressiegerichte 

gesprekken.  

De focus ligt in schooljaar 2018-2019 op: 

a. het centraal stellen van het primaire proces 

b. het voortzetten van ‘het wegwerken’ van de tekorten op de opbrengsten: alle 

indicatoren zijn op of boven de norm (onderzoek determinatie, doorlopende 

toetslijn en doorstroming) 

c. aandacht voor het ontwikkelen van sterktes / perspectief vanuit waarderend 

leiderschap (progressiegericht) 

d. het monitoren en evalueren van ingezette activiteiten. Vanuit de bevindingen 

steken wij in op maatwerk 

- ten aanzien van de individuele docenten / medewerkers, 

- ten aanzien van secties, 

- ten aanzien van afdelingen. 
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4.5 Ambities, doelen, acties en HRM 

 

Het HRM-beleid van Spieringshoek en de uitvoering daarvan zijn ondersteunend aan de 

inzet op versterking van ons onderwijs en verbetering van de resultaten. Op het snijvlak 

van kwaliteitszorg en HRM zien wij de volgende aandachtspunten:  

 sturen op en ondersteunen van kwaliteit en professioneel gedrag  

 docenten ondersteunen en faciliteren  in verbeteren, ontwikkelen en vernieuwen 

 secties en mentorenteams versterken en sterker in stelling brengen 

 coachen van nieuwe sectieleiders 

 (resultaat)verantwoordelijkheid dieper in de organisatie leggen 

 actief aannamebeleid o.b.v. balans in docententeam 

 goede administratieve systemen, processen en ondersteuning 

 werken aan een professioneel leerklimaat door: 

 inzicht te verkrijgen in eigen kwaliteit en in die van collega’s 

 inzicht te hebben in en het benutten van verschillen/kwaliteiten docenten 

 het stimuleren van collegiaal lesbezoek/intervisie vanuit de eigen leervraag 

 spreken over (vak)deskundigheid 

 het delen van kennis: leren van en met elkaar 

 (gezamenlijke) scholing: ontwikkelbehoefte van de school koppelen aan die van 

de docent 

 te werken met werkgroepen/experts  

 taken en functies te herschikken (indien nodig) 

 energie te steken in mensen die gemotiveerd zijn 

 aandacht te hebben voor verbinding 

 het bieden van autonomie en vertrouwen 

 initiatieven en inspiratie te omarmen. 

 

4.6 Meetbaar en merkbaar 

 

De kwaliteit van ons onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de lessen, van de 

successen in de klas. Het is dan ook van belang te weten of die kwaliteit van 

voldoende niveau is om tot verbetering van de resultaten te kunnen leiden. Het is 

daarom belangrijk dat de school c.q. de docent evalueert, doelgericht werkt en 

aandacht heeft voor de borging van het onderwijsproces in de klas.  

 

Wij zetten daarom in op: 

1. verbetering van de kwaliteitsbewaking van het onderwijsproces in de klas 

2. effectief gebruik van instrumenten en data ter vergroting van het 

eigenaarschap van en betrokkenheid bij het leerproces. 

3. binnen de gesprekscyclus voeren wij met elke docent in ieder geval jaarlijks 

drie gesprekken: een startgesprek (waarin doelen worden gesteld), een 

ontwikkelgesprek en een evaluatie.  

4. een scholingsplan dat is gericht op verbetering 

5. inzetten van de resultaten van de tevredenheidsenquêtes (leerlingen, ouders 

en medewerkers)  en waar nodig vertaling daarvan naar onderwijskundig 

beleid en de begeleiding door de mentoren. Wij gebruiken de analysen van 

deze resultaten ook bij de voorbereiding op het nieuwe schoolplan. 
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5 Tot slot 

In dit tussenplan, voor het schooljaar 2018-2019, ligt de focus op de versterking van de 

onderwijskundige ontwikkeling van de school. We zetten hierop met hernieuwd elan en met 

nadrukkelijke aandacht voor het draagvlak bij de docenten in. In de huidige ontwikkelingen 

binnen de school op het terrein van de wervingspositie, de daling van het aantal leerlingen 

en het moeilijk vervullen van vacatures is het zaak de focus te houden op ons onderwijs. 

Daarbij speelt ook de invulling van de functie van de rector-bestuurder mee. Natuurlijk staat 

de ontwikkeling ook in brede zin niet stil, maar het schoolplan is geschreven met de focus op 

de versterking van de onderwijskwaliteit en daarmee op de talentontwikkeling van alle 

leerlingen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.  

Intussen staan wij aan het begin van een mooi proces: de ontwikkeling van het nieuwe 

schoolplan (2019-2023).  

Dit schoolplan moet een document zijn waarin we als school laten zien op welke manier wij 

invulling geven aan onze kerntaak en welke visie het fundament is voor ons schoolplan en 

voor een duurzame ontwikkeling van Sg Spieringshoek. Wij bezien de actuele situatie en  

stellen vragen als ‘Wat voor school willen we zijn?’ en ‘Waar willen we als school naartoe?’ 

Voor het beantwoorden van die vragen benaderen we medewerkers, leerlingen, ouders, de 

raad van toezicht, de belangrijkste basisscholen en de lokale bewindslieden van onderwijs. 

Ook de veranderende eisen die de maatschappij en bijvoorbeeld het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan het onderwijs stellen, moeten worden betrokken bij 

de inhoud van het nieuwe schoolplan. 

Wij leren daarbij ook van de uitwerking van het voorliggende tussenplan. 

Duidelijk is dat inzet van alle medewerkers van Sg Spieringshoek in het teken van het belang 

van onze leerlingen staat en blijft staan. 

 

 

Schiedam, zomer 2018 


