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INLEIDING

‘HET SCHOOLPLAN BEVAT EEN BESCHRIJVING VAN HET BELEID MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS DAT 

BINNEN DE SCHOOL WORDT GEVOERD EN OMVAT IN ELK GEVAL HET ONDERWIJSKUNDIG BELEID, HET PERSONEELSBELEID EN 

HET BELEID M.B.T. DE BEWAKING EN VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS.'  

(Wet op het Voortgezet Onderwijs art. 24)

Het schoolplan van het Pascal College voor Gymnasium, Atheneum en Havo in Zaandam geeft een samenvattende 

beschrijving van de stand van zaken en van de ontwikkeling van het schoolbeleid op diverse beleidsterreinen. 

Het wordt ter kennis gebracht van de inspectie en de medezeggenschapsraad en is voor andere betrokkenen en 

belangstellenden via de website van de school in te zien.

Het schoolplan wordt periodiek geactualiseerd.

Naast het schoolplan zijn enkele andere documenten met aanvullende gegevens van belang:

-    Het jaarplan als concretisering van het schoolplan, waarin op basis van het schoolplan jaarlijks te bereiken 

doelen worden geformuleerd; deze worden besproken met de MR en met het personeelsoverleg

-    De jaarlijkse terugblik op het activiteitenplan van het afgelopen schooljaar waarin wordt nagegaan welke 

doelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn

-  De schoolgids

-  Het Ondersteuningsplan (zorgplan)

-  Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

-  Het examenreglement.

Dit schoolplan – de versie september 2014 – wordt in de eerste vergadering met de medezeggenschapsraad 

in 2014 besproken. Opmerkingen vanuit deze vergaderingen kunnen op een aantal punten leiden tot kleine 

wijzigingen in de formulering van de tekst. Dan volgt een actualisatie van de versie. Voor deze wijze van werken 

is gekozen om zo snel mogelijk tot een up-to-date schoolplan voor de school te komen. 
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1    ZAKELIJKE GEGEVENS

1.1  PASCAL COLLEGE
Christelijke scholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum en Havo.

Adres  Pascalstraat 4

  1503 DA Zaandam

Telefoon  075 - 616 73 55

Fax  075 - 612 58 01

E-mail administratie administratie@pascalcollege.org

E-mail informatie info@pascalcollege.org

Homepage   www.pascalcollege.nl

   

Directie Drs. R.A. de Mink Rector

 J.F. Hoven Conrector

Afdelingsleiders Leerjaar 1 Drs. R. Dijkema

 Leerjaar 2 Mw. S. Numan MEd

 Leerjaar 3 Drs. R. Dijkema / Mw. S. Numan MEd

 4+5 Havo Drs. J.N. Smit

 4+5+6 Vwo Drs. A.P.J. Leurink

1.2  BEVOEGD GEZAG
Het Pascal College ressorteert onder het bestuur van de Stichting Zaam Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs

Bezoekadres Dubbelink 2, 1102 AL Amsterdam

Postadres Postbus 12426, 1100 AK Amsterdam 

Telefoon 020 - 7059610

Homepage www.zaam.nl 

E-mail j.steenvoorden@zaam.nl 

1.3  SCHENKINGEN EN SPONSORING
Het Pascal College is zeer terughoudend in het ontvangen van schenkingen of bijdragen anders dan de 

ouderbijdrage of op onderwijswetgeving gebaseerde gelden. Het gaat vooral om schenkingen in geld of materiaal 

die verplichtingen met zich meebrengen, waarmee leerlingen worden geconfronteerd (sponsoring). In geval van 

mogelijke sponsoring zal worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden. Ouders, leerlingen en medewerkers 

zullen in staat worden gesteld via de medezeggenschapsraad hun stem te laten horen. Kernactiviteiten van de 

school mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

In geval van klachten over sponsoring kunnen ouders, leerlingen en medewerkers terecht bij de 

klachtencommissie van de school (zie paragraaf 4.4 van dit schoolplan). Klachten over de inhoud van eventuele 

concrete reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.
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2    HET PASCAL COLLEGE EN ZAAM INTERCONFESSIONEEL VOORTGEZET ONDERWIJS 

2.1  INLEIDING
Het Pascal College te Zaandam maakt sinds 1 augustus 2012 deel uit van de stichting Zaam (Zaandam-Amsterdam).

Stichting ZAAM is tot stand gekomen door een bundeling van 22 scholen voor interconfessioneel voortgezet 

onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. De scholen van ZAAM bieden verschillende vormen van 

voortgezet onderwijs, van gymnasium tot en met praktijkschool.

2.2  ZAAM
Missie 
Als schoolorganisatie wil Zaam jonge mensen door goed onderwijs begeleiden hun plaats in de samenleving te 

vinden. In het onderwijs is op alle scholen aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de rol van de mens 

in de gemeenschap en de omgeving. Er is aandacht voor emancipatie, diversiteit en dialoog tussen mensen met 

verschillende religieuze, levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Scholen laten zich hierbij met name 

inspireren door de christelijke traditie waarin de organisatie staat.

Maatschappelijke waarde                                                                               
Met onze interconfessionele identiteit en onze kernwaarden onderscheiden wij ons van andere scholen. 

Onze scholen geven planmatig invulling aan 'herkenbaar en zichtbaar onderwijs' in sterke verbinding met de 

omgeving. Wij vinden het belangrijk bij te dragen aan een betere leer- en leefomgeving van onze leerlingen. Wij 

participeren in diverse maatschappelijke projecten.

Binnen onze scholen is structureel aandacht voor ouderparticipatie en dit zal de komende tijd toenemen. 

Informatie over onze resultaten staan in Vensters voor Verantwoording. De scholen publiceren voor hun school 

deze resultaten op hun website. Ouders en leerlingen geven hun mening over onze werkwijze door middel van 

tevredenheidsonderzoeken. Op elke school is een ouderraad en een leerlingenraad actief. Wij onderhouden actief 

relaties met wethouders, ambtenaren en raadsleden.

Visie                                                                                                     
Vanuit ons maatschappelijke betrokkenheid werken we aan:                                                         

•  een transparante organisatie (intern en extern)

•  identiteitsontwikkeling van leerling en collega

•  een duurzame samenleving 

• contacten met stakeholders en maatschappelijke organisaties

We doen dat door te werken aan een optimale leer- en werkomgeving. In ons handelen streven we naar een 

balans tussen relaties en prestaties.

2.3  MISSIE PASCAL COLLEGE
In 2018 is Pascal College een zeer gewilde Christelijke school in de Zaanstreek. De leerling met zijn talent 

vormt het uitgangspunt. Kwalitatief goed onderwijs moet nieuwsgierig en leergierig maken en voorbereiden op 

participatie in de (internationale) samenleving. De school is prestatiegericht, leerlingen krijgen gelegenheid te 

excelleren.

Pascal College wil een school zijn waar medewerkers en leerlingen samen leren en verantwoordelijkheid voor 

elkaar en voor hun omgeving hebben. Leerlingen hebben 'de mooiste tijd van hun leven'.

2.4 IDENTITIEIT
De wortels van het Pascal College liggen in het Christelijk geloof. Wij verwachten van allen die de school 

bevolken dat zij deze grondslag respecteren, zoals ook wij van onze kant respect en gastvrijheid tonen voor 

leerlingen en ouders van alle andere (religieuze) overtuigingen en levensopvattingen. Binnen de lessentabel 

wordt ruimte ingebouwd voor het vak levensbeschouwelijke vorming.

Op Pascal College is de identiteit gekoppeld aan communicatie, dialoog en interactie met onze leerlingen én 

medewerkers en ook onze ‘omgeving’. Deze dialoog kan gevoerd worden aan de hand van kernwaarden:

HUMANITEIT

  We willen mensgericht werken, vanuit de ervaring en het inzicht dat ieder mens uniek is. Ieder mens is 

een ondeelbare eenheid die telt en de moeite waard is. Daarin zijn we gelijk, voor de wet, en voor God.
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VERDRAAGZAAMHEID

  We staan open voor de belevings- en gedachtenwereld van de ander: rijk of arm, bruin of wit, vrouw of 

man, kind of oudere, hetero of homo, moslim of christen. We zoeken daarom de dialoog, om beter te leren 

begrijpen wat onszelf en de ander beweegt.

RENTMEESTERSCHAP

  We willen een organisatie zijn die mensen stimuleert mee te werken aan een betere leer- en 

leefomgeving: een rechtvaardige en duurzame samenleving waarin we zorgvuldig willen om gaan met 

talenten en middelen.

DIENSTBAARHEID

  We willen onderwijs verzorgen dat leidt tot professionaliteit en mensen stimuleren tot maatschappelijk 

betrokken zijn.

INTEGRITEIT

  We willen onze idealen vormgeven in alle facetten van ons werk. We doen wat we zeggen en we zeggen 

wat we doen.

3    ONDERWIJSKUNDIGE VISIE EN BELEID

3.1  INLEIDING
De missie is ons referentiekader voor het opstellen van plannen, maar is tevens het toetsingskader. De resultaten 

van alle door de school geleverde prestaties worden bekeken en beoordeeld in het licht van de missie. Daarom 

dienen mooie woorden en goede bedoelingen omgezet te worden in beleid. Dat vraagt een visie op onderwijs.

De visie fungeert enerzijds als stabiliserend en verbindend anker. Anderzijds fungeert de visie ook als 

dynamiserend en richtinggevend baken door het aangeven van wat de ambities en daarbij van pas komende 

kwaliteiten zijn. Beide kanten, stabilisatie en dynamiek, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zij maken dat 

de visie niet alleen houvast geeft en mensen met elkaar verbindt, maar dat zij mensen in beweging brengt en in 

een bepaalde richting trekt.

Beleid is de logische schakel tussen de visie en wat wij dagelijks in de school doen. Daarom moeten de mooie 

woorden en goede bedoelingen omgezet worden in beleid. Wij willen immers in 2018 een zeer gewilde school in 

de Zaanstreek zijn, met nieuwsgierig makend onderwijs, waar leerlingen een geweldige tijd hebben.

3.2  VISIE EN BELEID
In onze school wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven en de school streeft vastberaden naar uitstekende 

prestaties in de brede zin van het woord. De veranderende leerstijlen van leerlingen, de relatief grote vmbo-

instroom, de invoering van 'Passend Onderwijs', de technologische ontwikkelingen en de ontwikkelingen in de 

opleidingen voor docenten zorgen ervoor dat de komende jaren meer nadruk zal (moeten)komen te liggen op een 

grotere variëteit aan activerende (vakoverstijgende) werkvormen. Het schoolgebouw is, na de voltooiing van de 

verbouw in 2014, hier ook kwalitatief meer geschikt voor. 

Activerende werkvormen stimuleren nieuwsgierigheid, leergierigheid en daarmee talentontwikkeling van 

leerlingen. Ook draagt een grotere en meer afwisselende variëteit aan werkvormen bij om leerlingen meer zelf 

verantwoordelijk te maken voor hun leerproces. 

Willen we in Nederland en op Pascal College behoren tot de top van de kenniseconomieën dan is 

nieuwsgierigheid noodzakelijk en een ambitieuze leercultuur essentieel. De school zal zich meer richten op 

'Opbrengst gericht werken', een werkwijze waarbij docenten en management niet slechts gebruik maken 

van (cijfermatige) resultaten en analyses om te verantwoorden maar juist om met deze gegevens over de 

leeropbrengsten de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de school te stimuleren en vorm te geven. Eerst na 

analyse van sterke en zwakke kanten kan het onderwijsproces en de opbrengst worden verbeterd. Ook het volgen 

van en inspelen op de (individuele) leergroei van leerlingen -leerlingen met verschillende talenten- helpt hierbij.

'Omgaan met verschillen' tussen leerlingen behoeft de komende jaren meer en nadrukkelijker aandacht; In en 

buiten de les. Voor leerlingen met uitzonderlijke talenten op onder andere het gebied van sport en Kunst & 

Cultuur heeft de school een 'talentencoach' die kan ondersteunen bij het leveren van maatwerk op het gebied 

van schoolwerk en lesprogramma.

Er is meer aandacht nodig voor de differentiatie tussen leerlingen. Voor de vwo leerling is het essentieel dat er meer 

uitdaging komt om hem of haar nieuwsgierig en leergierig te houden. Voor de vmbo leerling die instroomt in havo-

4 is meer maatwerk en ondersteuning nodig om hen succesvol met een havo diploma te kunnen laten uitstromen. 
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De huiswerkklas is een voorbeeld van (extra) ondersteuning, net als onze zomerschool en het bieden van een 

leerstructuur en -ritme.

De basis voor de goede prestaties en het stimuleren van nieuwsgierigheid en leergierigheid zijn een goede 

beheersing van de lesstof op havo en vwo niveau.

Dit vraagt voldoende deskundig en kwalitatief hoog opgeleid personeel en permanente scholing, zeker als het 

gaat om prestatiegericht te kunnen werken en leerlingen de kans te bieden hun talenten te ontplooien en 

te laten excelleren. Het is belangrijk in dit kader om periodiek horizontale en verticale (volgens een format) 

lesbezoeken te organiseren waarna docenten feedback ontvangen van collegae en schoolleiding. Daarbij zal in 

toenemende mate de nadruk worden gelegd op de rol van de sectie en de rol van de sectievoorzitter.

De leerling wordt door een kwalitatief hoogwaardig onderwijsaanbod en vol zelfvertrouwen goed voorbereid op 

het vervolgonderwijs en een positie op een in toenemende mate concurrerende (Europese) arbeidsmarkt. Het 

aanbieden van 'versterkt Engels' voor alle leerlingen is hier een uiting van. De komende periode wordt opnieuw 

bekeken of het wenselijk en/of noodzakelijk en mogelijk is het versterkt taalonderwijs verder te verbreden en/

of te verdiepen. Het realiseren van meer uitdaging voor de vwo leerling is essentieel om hem nieuwsgierig 

en leergierig te houden. De school bereidt de invoering voor van een homogene vwo-klas en stroom naast 

de al bestaande gymnasium en havo/vwo-klassen. Deze vwo stroom moet beter recht doen aan de talenten 

en nieuwsgierigheid van deze leerlingen. De leerlingen zullen een programma volgen dat recht doet aan de 

Internationale/Europese context waarin wij leven en werken.

3.3  TALENT EN PASSEND ONDERWIJS
In ons onderwijs wordt de focus en de inhoudelijke voorbereiding van de lessen gericht op de verschillende 

talenten of intelligenties van leerlingen. Onderzoek geeft aan dat talent niet alleen meervoudig is, maar ook 

dynamisch in zijn ontwikkeling. Talent is een bijzondere eigenschap van een persoon, in de kern aangeboren, dat 

door oefening in een leerproces ontwikkeld kan worden en door relevante ervaringen kan worden verrijkt. Dit 

proces vindt zowel in het onderwijs als daarbuiten plaats. 

Het begrip 'talent' sluit aan bij de mensvisie uit de christelijke traditie zoals verwoord in de missie van de school 

maar doet dat ook, waar aangegeven is dat de leerling het uitgangspunt vormt. Er zijn verschillen en daarom 

ook verschillende onderwijsstromen om zoveel mogelijk te komen tot voor leerlingen uitdagend onderwijs. 

Essentieel is jonge mensen trots te laten zijn op wat ze kunnen, hen zelfvertrouwen te geven en succeservaringen 

te laten beleven op het voor hen juiste (havo of vwo) niveau. Iedereen heeft talent en heeft recht op herkenning, 

erkenning en stimulering daarvan zonder af te doen aan een gemeenschappelijk waarden- en normensysteem. 

Recht doen aan de missie vraagt een pedagogische inbedding en een voortdurend ontwikkelend didactisch 

vaardighedenpakket.

 

Ook in de komende periode wordt nagegaan of en welke aanpassingen in de verschillende door de school 

aangeboden vormen van talentontwikkeling, excelleren en ondersteuning mogelijk zijn, om meer maatwerk 

(diversiteit) en meer kwaliteit te kunnen aanbieden. Een (facultatief) aanbod van cursussen, modules of vakken 

na/naast het reguliere programma, voor leerlingen maar ook 'buitenstaanders' wordt onderzocht. Maatwerk en 

individuele leerroutes krijgen zo meer kans.

Vanuit onze visie betekent kwaliteit; maatwerk ten behoeve van prestaties en nieuwsgierigheid en voorbereiding 

op vervolgopleidingen, het bieden van uitdaging en motivatie.

Uitgangspunt voor onderwijs op het Pascal college betekent dat de school leerlingen plaatst met een havo, 

atheneum of gymnasium advies (vwo) en een bijpassende toetsscore en onder voorwaarden ook leerlingen met 

een vmbo-t diploma. 

Van belang hierbij is het kunnen behalen van een diploma binnen de daarvoor gestelde tijd. Het is demotive-

rend, niet uitdagend en ook ondermijning van talent om onderwijs te moeten volgen dat niet passend is. De 

school is om die reden (in de onderbouw) geen voorstander van doubleren.

De school wil zich blijvend bekwamen in het begeleiden en ondersteunen van leerlingen met een verdergaande 

ondersteuningsbehoefte maar is zich bewust dat er grenzen zijn aan de expertise en talentontwikkeling van de 

medewerkers om hierbij voor alle (potentiële) leerlingen succesvol te kunnen zijn. 

Talentontwikkeling staat niet op zichzelf. De leerling is slechts korte tijd aan ons toevertrouwd. We richten ons 

met hen, op de toekomst. We begeleiden hen in de gevoelige en kwetsbaren jaren van de puberteit. 
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Het gaat om het leggen van een basis voor een vervolg waarvoor ze zelf keuzes moeten maken. De school biedt 

een (LOB) pakket aan activiteiten dat hen daar op voorbereidt. Er wordt aandacht besteed aan het kiezen, de 

aspecten die daarbij een rol spelen en de effecten daarvan. De school doet dat samen met maatschappelijke 

instanties en het bedrijfsleven en mede vanuit het besef dat ons land deel uitmaakt van een grotere Europese 

gemeenschap. Ook de maatschappelijke stages van leerlingen dragen bij aan talentontwikkeling enerzijds en het 

maken van keuzes voor de toekomst anderzijds.

Er is talent nodig om talent te laten ontwikkelen. Slechts een enkeling kan dat geheel zelfstandig. In een wereld 

waarin mensen op elkaar aangewezen zijn, vinden wij daarom dat het begrip samenwerking integraal in de 

schoolorganisatie verweven moet zijn. We zijn, leerlingen, ouders en medewerkers, met elkaar verantwoordelijk. 

In onze snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt voor talentontwikkeling voor een ieder een 

'éducation permanente'. 

Veel beleidsmatige ontwikkelingen, afwegingen en keuzes die de school wil maken worden in een voorbereidende 

fase onder andere (voor )besproken in een Onderwijs Ontwikkel Groep (OOG) deze onderwijsdenktank bestaat 

uit een afvaardiging van schoolleiding en onderwijskundige medewerkers. Vervolgens worden ze in de school 

besproken met bijvoorbeeld secties, sectievoorzitters, decanaat, zorg, ouderresonansgroep, leerlingenpanels of in 

een personeelsberaad. Een definitief voorstel wordt tenminste voor advies voorgelegd aan de MR van de school.

3.4  PEDAGOGISCH EN DIDACTISCH HANDELEN
Ons pedagogisch handelen wordt collectief gedragen. De didactische vaardigheden hebben daarnaast een 

sterk persoonlijke kleuring. Maar schoolbreed is er een herkenbaar patroon van veiligheid, zorgzaamheid en 

deskundigheid. Ook de medewerkers van de school hebben verschillende talenten en deze dienen evenzeer 

aangesproken en daarmee erkend te worden. Het ontwikkelen van die talenten geldt voor leerlingen en voor 

medewerkers. Alle talenten zijn nodig!

Ons onderwijs kent op hoofdlijnen een herkenbare lesstandaard:

Ú Elke les begint met het noteren van de absenten in Magister.

Ú De eigenlijke les begint met doel en planning van de les.

Ú  Leeractiviteiten worden duidelijk geïnstrueerd Wat gaan we doen? Hoe gaan we het doen? Welke 
hulpmiddelen?

Ú We gebruiken afwisselende werkvormen zoals frontale, interactieve, praktische, en samenwerkende 
werkvormen.  

Ú We laten de leerlingen regelmatig zelfstandig werken èn samenwerken.

Ú  Iedere les weten de leerlingen wat het huiswerk is voor de komende lesweek. We werken met weektaken 
en planners.

Ú We ruimen voldoende tijd in voor het in de agenda laten noteren van het huiswerk. Huiswerk komt ook 
in Magister.  

Ú Leer- en maakwerk worden regelmatig gecontroleerd en besproken.

Ú  Toetsing van de vaardigheden en/of lesstof (Kort voor de toets wordt de opzet van de toets besproken: 
Bijvoorbeeld:   vereiste vaardigheden, inhoud en omvang. 

Ú  Na elke toets vindt er feedback plaats. Indien mogelijk een analyse van de oorzaken van de fouten 
maken.

Zorgzaam, betrokken en veilig
Wij zijn betrokken bij leerlingen én bij medewerkers en vinden het belangrijk zorgzaam te zijn naar en voor 

elkaar. Bij de manier van met elkaar omgaan zijn we alert en tonen we respect. Beleefdheid in taal en houding 

staat daarbij voorop. Dat gebeurt op basis van vertrouwen maar ook vertrouwen in het lerend vermogen van 

mensen. Elkaar corrigeren indien nodig en een transparante communicatie en respectvolle dialoog vinden we 

belangrijk. Een ieder moet zich veilig voelen. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen.
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We vinden het belangrijk dat er in de school rust heerst. Gangen zijn leeg tijdens de lessen, er is orde in 

de lokalen ongeacht de werkvorm, een ieder is beleefd en vriendelijk en houdt zich aan de geformuleerde 

schoolregels die door de medewerkers worden voorgeleefd en gehandhaafd. 

Het gebouw, en de verschillende ruimten daarin, dient uit te stralen hoe we met elkaar om willen gaan. Mede 

ook om deze reden heeft de school in 2014 een relatief omvangrijke vernieuwbouwoperatie ondergaan.

Betrokkenheid, veiligheid en zorgzaamheid uiten zich ook in een stabiel rooster, beperking van uitval, het 

zorgvuldig indelen van huiswerk en een op hoofdlijnen vaststaande jaarplanning. Maar ook in een geleidelijke 

opbouw van het zelfstandig werken, zelf verantwoordelijk worden voor en controle hebben op het eigen 

leerproces en gespreide aandacht voor het aanleren van vaardigheden. Het schoolbrede gebruik van Magister 

(huiswerk, cijfer- en aanwezigheids-registratie) helpt en stuurt hierbij. 

Wij menen dat leerlingen en medewerkers zich, in een schoolsysteem gebouwd op deze drie pijlers, op een 

zinvolle wijze kunnen ontwikkelen.

'Didactisch vaardig zijn’ is geen constante waarde. Vaardigheden die twintig jaar geleden tot het basispakket 

van de docent behoorden hebben nu een andere waarde, een andere invulling. De aanpak verandert met het 

kind, met de groep, de leeftijdsfase en de gekozen lesmethode en de tijd. Maar ook met onderwijskundige 

en technologische ontwikkelingen. Willen we de missie van de school waarmaken dan betekent dat ook een 

voortdurend scholen van onszelf. Dat betekent niet dat een ieder zich alle aangeprezen technieken eigen kan 

maken. We hebben tenslotte verschillende talenten. Het houdt wel in dat we ze permanent tegen het licht 

moeten houden, er dialoog over voeren. Er dient een voor leerlingen herkenbare schoolbrede basis te zijn. Humor 

en liefdevol leren hebben daarin een plaats.

Een flexibele opstelling, luisteren en kijken naar reacties van leerlingen en ouders/verzorgers en een open 

oor voor collega's is daarbij een vereiste. De 360 graden feedback, enquêtes onder leerlingen, lesbezoeken en 

klankbordpanels kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Pascal college wil de komende jaren schoolbreed inzetten op verdere scholingen op het gebied van 

Passend Onderwijs, ICT vaardighedenontwikkeling, differentiëren in de klas en omgaan met verschillen en 

talentontwikkeling, prestatiegericht werken en PDCA-werken en de kwaliteit van haar toetsen.

Met behulp van analyses van prestaties en resultaten van vakken en secties zal onder andere gewerkt worden aan 

-waar nodig- het maken en uitvoeren en monitoren van verbeterplannen om te blijven voldoen aan onze eigen 

kwaliteitseisen en ook aan de normen van de inspectie.

De school verzorgt traditioneel voor een groot aantal leerlingen met een vmbo-t diploma van verschillende 

scholen, het vervolgonderwijs op havo niveau. In het kader van talentontwikkeling zijn we graag een schakel 

in de doorlopende leerlijn voor deze leerlingen. Dit vraagt een voortdurende extra inspanning. Leerlingen van 

verschillende scholen moeten zich snel thuis kunnen voelen in de school, gekend worden. Van medewerkers 

wordt gevraagd diversiteit te herkennen en (vroegtijdig) extra ondersteuning te bieden om de kans op succes 

zo groot mogelijk te laten zijn, zeker nu de eindexameneisen zijn aangescherpt. Ook de komende jaren wil de 

school graag `de Zomerschool` voor deze leerlingen inzetten en mogelijk uitbouwen om hun start zo probleemloos 

mogelijk te maken te maken, eventuele deficiënties vroegtijdig weg te werken en hun succeskans te vergroten. De 

cursus 'plannen en organiseren' willen we, na feedback van de leerlingen, graag handhaven in havo-4. Het extra 

uur Nederlands voor instromers in havo-4 net zo; zie ook de paragraaf taalbeleid.

3.5 DE KENMERKEN VAN ONS ONDERWIJS
Ú     We houden rekening met verschillen tussen leerlingen in ons onderwijs en onze begeleiding.

  De gemiddelde leerling bestaat niet. Elke leerling heeft zijn eigen wijze van kennisverwerving, er zijn 

verschillende talenten. Docenten richten zich er op ook het individu passend onderwijs en succeservaringen 

te bieden. Leerlingen kunnen het beste uit zichzelf halen.

Ú     We zorgen voor gedegen kennisoverdracht en leervaardighedenontwikkeling en streven naar 

bovengemiddelde prestaties. We willen leerlingen leergierig maken. Docenten zijn deskundig en bekwaam 

De school en de secties nemen binnen kaders beslissingen over de inhoud van de leerstof en de (variatie in) 

didactiek die het meest geschikt is voor de doelgroep. Docenten monitoren en analyseren hun resultaten en 

leggen daarover verantwoording af. Ze stellen op basis van de uitkomsten hun werkplannen bij. 

Ú     We stimuleren een explorerende houding van de leerlingen. De school biedt werkvormen en geeft 

opdrachten en verantwoordelijkheden die leerlingen nieuwsgierig maakt en prikkelt tot (nader) onderzoek 

en die het hen mogelijk maakt hun (onvermoede) talenten te ontdekken. 

Ú     We bereiden de leerling voor op een vervolgopleiding en op de maatschappij. Wij willen zelfbewuste  
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leerlingen afleveren met voldoende bagage en met een diversiteit aan sociale vaardigheden en een besef 

van waarden en normen. Leerlingen kunnen na hun opleiding zelfstandig werken, kunnen samenwerken en 

de resultaten van hun werk presenteren. Leerlingen hebben een (internationaal) maatschappelijk bewustzijn 

ontwikkeld.

Ú       We zijn een vitale school. Dit uit zich in een diversiteit aan activiteiten op sportief, sociaal, creatief, 

multicultureel en internationaal gebied.

Samenvattend
  Het Pascal College is een uitdagende, Christelijke school voor HAVO-, Atheneum- en Gymnasiumonderwijs. De 

school kent een rijke traditie van uitstekend onderwijs en prikkelt nieuwsgierigheid en leergierigheid. Op 

professionele wijze en met aandacht voor het individu wordt een ieder gestimuleerd zijn of haar talenten 

maximaal te ontwikkelen. De school werkt prestatiegericht en levert een nadrukkelijke bijdrage aan de 

ontwikkeling van de leerling tot maatschappelijk betrokken Europees burger. Een Europees burger die in 

staat is de complexe werkelijkheid te leren begrijpen en de vragen te stellen die er toe doen. 

4    DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL
 
4.1  ONDERWIJSKUNDIGE OPBOUW VAN DE SCHOOL 
De school is ingedeeld in een Havo, Atheneum en Gymnasium stroom.

De brugperiode beslaat voor veel leerlingen één schooljaar. Leerlingen worden op grond van de adviezen van de 

basisschool en een tweede gegeven (NIO score / CITO) geplaatst in een onderwijsstroom. Leerlingen met een VWO/

Gymnasium advies kunnen direct geplaatst worden in deze homogene klassen. We gaan er van uit dat zij tot het 

moment van het kiezen van een profiel aan het eind van de derde klas deze stroom volgen. De overige leerlingen 

vinden een plaats in brugjaar 1 met lessen op havo-atheneum niveau. 

Aan het eind van het eerste leerjaar wordt voor veel leerlingen een (bindend) advies uitgebracht over de 

vervolgopleiding aan onze school. In het kader van talentontwikkeling vinden we het echter op basis van ervaring 

gerechtvaardigd om een groep leerlingen in een tweede brugklasjaar te plaatsen. Gezien hun ontwikkeling is er nog 

twijfel ofwel havo, ofwel het atheneum de juiste leerroute wordt. Na leerjaar 2 zitten alle leerlingen in homogene 

klassen van havo, atheneum of gymnasium. Leerlingen die in het eerste of tweede jaar brugklas niet bevorderd 

kunnen worden stromen door naar het volgende leerjaar op vmbo-t niveau. De school werkt er hard aan om 

jaarlijks tenminste te voldoen aan het landelijke gemiddelde als het gaat om het rendement van de onderbouw.

Na leerjaar 3 komen de leerlingen in de tweede fase, de bovenbouw van havo of vwo (atheneum en gymnasium). 

Ook hier geldt als uitgangspunt dat het rendement tenminste gelijk is aan het landelijk gemiddelde, binnen 

de gestelde tijd. Er wordt naar gestreefd om zowel voor havo als vwo jaarlijks tenminste 90% geslaagden te 

realiseren.

gymnasium 1                                       brugklas 1

gymnasium 2     atheneum havo brugklas 2

gymnasium 3atheneum 3                                 havo 3

atheneum en gymnasium 4havo 4

atheneum en gymnasium 6

atheneum en gymnasium 5havo 5

vmbo TL 
leerjaar 4 Ú

Ú

hoger 
beroeps onderwijs

hoger beroeps onderwijs
wetenschappelijk onderwijs

atheneum 2
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Ongeveer 40% van de leerlingen in havo 4 stroomt in met een vmbo-t diploma. Voor deze leerlingen wordt 

voorafgaand aan het nieuwe schooljaar evenals in het begin van hun loopbaan op het Pascal College een speciaal 

verplicht programma aangeboden om mogelijke deficiënties weg te werken en hun succeskans te vergroten. 

Uitgangspunt is dat deze leerlingen in havo 4 niet doubleren.

Er wordt periodiek onderzocht of het succes van deze leerlingen afwijkt van dat van de leerlingen die vanuit de 

onderbouw instromen in havo 4. De uitkomst zal invloed kunnen hebben op de voorwaarden profielkeuzes bij 

aanname en de inhoud van het instroomprogramma en eventuele extra lessen.

4.2  LEIDING IN DE SCHOOL
De rector van het Pascal College is de eindverantwoordelijke voor de gehele organisatie. De rector werkt samen 

met de rectoren van de havo-vwo scholen in Amsterdam van Zaam maar ook met die van de andere havo-vwo 

scholen in de directe omgeving. De rector van de school legt tenminste 2 maal per jaar verantwoording af over 

het gevoerde beleid aan het bevoegd gezag: het College van Bestuur van Zaam. 

De rector en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding van het Pascal College. Zij werken collegiaal 

samen en hebben onderling een taakverdeling afgesproken. Wekelijks voeren zij overleg. De verantwoordelijkheid 

voor (de kwaliteit van) het onderwijs is specifiek bij een van hen belegd. Het Pascal College kent geen indeling in 

onderwijskundige teams maar in afdelingen. Uitgangspunt is de sectie als het gaat om onderwijs.

De rector van de school is belast met de algehele leiding van de school en heeft onder andere als 

aandachtsgebieden de vertegenwoordiging naar de omgeving, de collega-scholen binnen Zaam, de formatie 

en personeelszorg en -beleid, financiën en bewaakt de kwaliteitszorg van de school. De rector heeft zitting in 

tenminste een van de (adviserende) expertgroepen binnen Zaam en participeert in de Adviesraad voor Zaam 

scholen in Zaandam en in die van de andere havo-vwo scholen van Zaam in Amsterdam.

De afdelingsleiders geven leiding en ondersteuning aan het onderwijsproces in een leerjaar/afdeling. Zij sturen op 

afstemming en uitvoer van beleid en zorgen voor samenwerking tussen de mentoren en lesgevers in het leerjaar 

en die in de school. Ze organiseren ouderavonden, rapportvergaderingen, leerling-besprekingen en zijn na de 

mentor de contactpersoon naar ouders/verzorgers.

De docenten die les geven in een bepaald vak, zijn lid van een sectie. De sectievoorzitter heeft tot taak 

de uitvoering van het onderwijs, de ontwikkeling ervan binnen de sectie en de verantwoording naar de 

schoolleiding toe te bewaken en is eerste aanspreekpunt voor de schoolleiding als het gaat om zaken die 

betrekking hebben op de gehele sectie.

De komende jaren zal in de school gezamenlijk verder gewerkt worden aan een heldere structuur en duidelijke 

afspraken, als het gaat om ontwikkeling, analyse en rekenschap in het kader van kwaliteitszorg volgens de 'plan-

do-check-act' cyclus.

Nadrukkelijk zal periodiek overleg gevoerd worden door de schoolleiding met de sectievoorzitters: gezamenlijk 

dan wel afzonderlijk of in vak-verwante groepen. 

4.3  DE OVERLEGSTRUCTUUR
Intern overleg

- Schoolleiding; wekelijks overleg, (vooral) beleidsmatig; rector en afdelingsleiders

-  Afdelingsleiders overleg, periodiek; over lopende zaken en jaarplanning daarnaast thematisch overleg over 

beleidszaken.

- Bilateraal overleg tussen leden van de schoolleiding (met name onderbouw-bovenbouw)

-  Periodiek overleg tussen schoolleiding en de medezeggenschapsraad van de school (docenten, ouders en 

leerlingen) en met de personeelsgeleding van deze medezeggenschapsraad (MR-p).

-  Overleg voortvloeiend uit de verantwoordelijkheden van de schoolleiding; overleg met sectievoorzitters, 

overleg met individuele personeelsleden, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend, afstemmingsoverleg 

met medewerkers in de ondersteuning.

- Wekelijks overleg rector en HRM adviseur van Zaam.

- Wekelijks overleg met roostermakers.

-  Sectieberaad; periodiek overleg tussen de sectieleden van één vak, al dan niet onderverdeeld in onderbouw 

en bovenbouw.

- Vakgroep beraad; overleg tussen verwante secties.
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- Tenminste twee maal per jaar plenair personeelsberaad.

- Zorgoverleg: periodiek overleg schoolleiding en zorg coördinaat; met name inzake Passend Onderwijs.

-  Afdelingsleiders overleggen tenminste 2x per jaar met een leerlingenpanel (klankbordgroep)l over de gang 

van zaken in de school, in de klassen en over het onderwijs en de overige activiteiten in de afdeling/

jaarlaag. Dit overleg heeft vooral een signalerende functie.

-  Periodiek overleg met een afvaardiging van de schoolleiding; de Ouderresonsgroep. Deze adviseert inzake 

voorgenomen beleid naar schoolleiding en LMR en heeft tevens een signalerende functie. Ook is er sprake van 

thematisch ingerichte bijeenkomsten. Ouderresonansgroep en schoolleiding kunnen beiden thema’s aandragen.

-  In alle leerjaren bespreken de afdelingsleiders en de mentoren de gang van zaken in de klassen met de 

ouders van de leerlingen tijdens de ouderavonden.

- Periodiek overleg tussen examencommissie een en afvaardiging van de schoolleiding.

-  Periodiek overleg schoolleiding met gespecialiseerde groepen: inzake bijvoorbeeld x-modules en 

masterclasses, taal- en rekenbeleid, dyslexie, onderwijs ontwikkelgroep (OOG).

Extern Overleg

- Periodiek overleg rector met College van Bestuur 

- Havo-Vwo rectoren overleg Zaandam

- Directieoverleg ZAAM (DOZ) samen met College van Bestuur

- Directieoverleg Zaam Scholen Zaandam; met en zonder College van Bestuur

- Havo-Vwo rectorenberaad ZAAM 

- Zorg Advies Team overleg (ZAT)

- Primair Onderwijs - Voortgezet Onderwijs overleg Zaandam (POVO)

- Adviesraad Havo-Vwo scholen ZAAM (zie 6.10)

- Adviesraad Zaam scholen Zaandam

- Periodiek overleg in Samenwerkingsverband Zaanstreek

- Participatie in Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Zaanstreek

- Participatie in de commissie 'toelating en advies' Passend Onderwijs, Samenwerkingsverband Zaanstreek

- Zaam expertgroepen overleg:

 Arbeidsvoorwaarden

 Arbo en gezondheid

 Functiemix en functieboek

 Gesprekscyclus/scholing /mobiliteit

 Financiën 

 Identiteit

 Huisvesting

 ICT

4.4  KLACHTENREGELING 
Het kan voorkomen dat er iets gebeurt op school waar ouders of leerlingen problemen mee hebben. Zij kunnen 

dan een klacht indienen. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, 

leerkrachten of pesten. Allereerst kan de klacht besproken worden met degene tegen wie de klacht gericht is. Als 

dit geen positief effect heeft, kan de klacht worden besproken met de rector. 

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen 

ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet 

mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, 

kan men een beroep doen op de klachtenregeling van de Stichting ZAAM. De Klachtenregeling van ZAAM 

staat vermeld op http://www.zaam.nl/regelingen.html en op de site van de school. Een exemplaar van deze 

klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding. Indien er over het 'Passend Onderwijs' een geschil is tussen 

ouders en school aangaande toelating, verwijdering of het ontwikkelingsperspectief van een leerling, kunnen 

school en ouders/verzorgers een onafhankelijk onderwijsconsulent inschakelen. Als school of ouders/verzorgers 

er niet uit komen, kan een klacht ingediend worden bij het schoolbestuur of een beroep worden gedaan op de 

landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

De school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Protestants-Christelijk Onderwijs, Postbus 82324, 

2508 EH te Den Haag. De klachtencommissie geeft advies over de klacht. Binnen vier weken na ontvangst van het 
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advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken.

Wanneer een leerling het niet eens is met (gemandateerd) door de rector genomen maatregelen naar aanleiding 

van onregelmatigheden ten aanzien van een examenonderdeel, kan hij of zij in de eerste plaats bij de school zelf, 

bijvoorbeeld bij de examencommissie, bezwaar maken tegen de beslissing. Wanneer de beslissing daarna in stand 

wordt gehouden door de rector, is het mogelijk in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep voor Examens van 

Stichting ZAAM. Nadere informatie hierover staat in het Informatieboekje van de school.

4.5  LEERLINGENZORG
Op het Pascal College bestaat een uitgebreid begeleidingssysteem voor leerlingen. De school heeft de afgelopen 

jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van begeleiding en zorg.

De zorgcoördinator richt zich op het verder ontwikkelen van een zorgstructuur die (steeds) past bij de school en 

legt verantwoording af aan de schoolleiding.

Participatie in het samenwerkingsverband (SWV Zaanstreek) in het kader van 'Passend Onderwijs' zorgt ervoor 

dat verschillende scholen in Zaanstad ook samen op zoek gaan naar een herkenbare en effectieve structuur in de 

zorgaanpak. Vanuit deze structuur kunnen de zorgcoördinatoren vervolgens aan de slag in hun eigen school.

Pascal College geeft in haar eigen 'Schoolondersteuningsprofiel' een overzicht van alle vormen van ondersteuning 

die de school te bieden heeft (zie ook de website van de school) en de ondersteuning die zij op termijn denkt 

te gaan aanbieden (ambities). Afhankelijk van de ontwikkelingen en de ondersteuningsbehoefte van nieuwe 

leerlingen is op termijn en eigen 'trajectklas'een overweging. Het ontwikkelen van een zorgstructuur in de 

school gaat samen met het maken van een eigen ondersteuningsplan (zorgplan). Pascal College heeft een 

ondersteuningsplan. Dit plan is drie jaar geldig en is feitelijk een onderdeel van het schoolplan. Jaarlijks wordt 

het geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. De evaluatie richt zich op de volgende vragen: welke doelen zijn 

gerealiseerd, welke doelen moeten worden aangepast en welke veranderingen moeten worden doorgevoerd.

Het ondersteuningsplan (zorgplan) is bedoeld als naslagwerk voor zowel medewerkers als ouders van leerlingen 

van de school, zodat zij de juiste route van de eerstelijns, tweedelijns en de derdelijns begeleiding weten te 

vinden. Ook is het plan bedoeld als verantwoording naar de externe partners in het veld.

Visie op Zorg 
De zorg voor leerlingen moet aansluiten bij de behoeften van de individuele leerling: maatwerk.

De school streeft naar geïntegreerde leerlingenzorg: onderwijs en begeleiding zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Onder leerlingenzorg worden alle pedagogische en didactische maatregelen verstaan waarmee wij 

leerlingen ondersteunen in hun leer en/of ontwikkelingsproces, problemen proberen te voorkomen of ontstane 

problemen proberen op te lossen. De zorg voor leerlingen moet ertoe bijdragen, dat de leerling zijn persoonlijke 

doelstellingen haalt, de nodige vaardigheden ontwikkelt en zich kwalificeert voor de periode na het vwo of havo.

Het is van groot belang dat een leerling zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt, rekening houdend met de 

individuele capaciteiten en talenten van de leerling. Als problemen van cognitieve of sociaal-emotionele aard 

bij individuen of groepen leerlingen die ontwikkeling in de weg staan, dient die zorg verleend te worden die 

de problematiek kan helpen verlichten of op te lossen. Problemen kunnen zeer divers zijn, dit betekent dat het 

scala van op zorg gerichte activiteiten die de school in huis moet hebben, breed is. Bovendien is een duidelijke 

structuur en goede coördinatie onontbeerlijk.

Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers met een expertise op het gebied van het begeleiden/

trainen van leerlingen, en wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. De school heeft de beschikking over 

de expertise van een eigen schoolmaatschappelijk werkster. Deze is tevens als counselor/leerlingbegeleider 

verbonden aan Pascal College. De zorgcoördinator voert overleg met het Zorg-Advies-Team maar ook bijvoorbeeld 

met dyslexiecoördinatoren, de talentcoach, faalangstreductietrainer(s), en derdelijns (externe)begeleiders/

bovenschoolse zorgverleners. Wanneer de problematiek van een leerling dermate gecompliceerd is of wordt dat 

het ondersteuningsteam geen mogelijkheden meer ziet voor het adequaat bieden van hulp, wordt de leerling 

doorverwezen naar deze derdelijns hulpverlening (extern of bovenschools). 

Er vindt maandelijks overleg plaats tussen het ondersteuningsteam en de afdelingsleiders. Tijdens dit overleg 

worden algemene zaken behandeld aangaande de zorg binnen de school en worden individuele leerlingen 

(indien noodzakelijk) besproken. Uitgangspunt is dat leerlingen kunnen blijven functioneren binnen de structuur 

van onze school.

De begeleiding van en zorg voor de leerlingen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdelingsleider. 

Iedere klas in de afdeling heeft een mentor die naast zijn/haar vaklessen ook de mentorlessen verzorgt. 
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Vanzelfsprekend bespreekt de mentor ook alle lopende zaken in de klas. De mentor is dan ook het eerste 

aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s).

Tijdens de wekelijkse mentorles wordt vooral aandacht besteed aan algemene studievaardigheden (leren leren), 

sociale vaardigheden (leren leven), en studie- en keuzebegeleiding (leren kiezen).

Een uur per week is er voor leerlingen in klas 1 de verplichting deel te nemen aan de vakgerichte 

studiebegeleiding. Daarnaast is er voor alle leerlingen van de school de mogelijkheid om wekelijks deel te nemen 

aan de vakgerichte studiehulp.

Wanneer het onderwijsleerproces door interne of externe omstandigheden dreigt te stagneren, wordt 

gekeken welke vorm van begeleiding ingezet kan worden. Bestaande begeleidingsvormen zijn onder andere: 

Mentorgesprekken, deelname aan de (klassikale) studiehulp, yogatrainingen, faalangstreductietrainingen, 

huiswerkklas, begeleiding vanuit het decanaat.

Vertrouwensdocent
Als een leerling wordt lastig gevallen of gepest of wanneer er sprake is van (seksuele) intimidatie of 

machtsmisbruik, dan kan hij/zij daarover zelf contact opnemen met de vertrouwensdocent van de school. Een 

gesprek dat hierop volgt, is vertrouwelijk. 

Voor medewerkers van de school bestaat ook de mogelijkheid een beroep te doen op speciaal daartoe getrainde 

vertrouwenspersonen voor medewerkers. Deze vertrouwenspersonen komen voort uit de verschillende scholen 

van Zaam. Er is eveneens een coördinerende beleidsadviseur vanuit Zaam.

4.6  ONDERWIJSTIJD
De minister van onderwijs heeft bij de scholen voor voortgezet onderwijs op indringende wijze aandacht gevraagd 

voor de naleving van de voorschriften op het gebied van onderwijstijd.

De school maakt jaarlijks en per cohort een zodanige planning dat de gerealiseerde onderwijstijd voor leerlingen 

tenminste voldoet aan de normen; havo 4700 uur per cohort, vwo 5700 uur per cohort.

Het Pascal College heeft in dit verband een aantal maatregelen genomen die tot doel hebben de geplande 

onderwijstijd zoveel mogelijk te realiseren:

• Start schooljaar; begint op de eerste dag na de zomervakantie

• Afronding van het schooljaar is teruggebracht tot één week;

• De toets periodes zijn beperkt in duur;

• Begeleide zelfstudie in de mediatheek;

• Uitval van docenten wordt in de onderbouw zoveel mogelijk opgevangen;

• De afdelingsleiders bewaken het proces van gerealiseerde onderwijstijd gedurende het schooljaar. 

De schoolleiding kan, indien nodig, besluiten de planning van het aantal (nog) te geven lessen en lesactiviteiten 

(in een komend half jaar of schooljaar) bij te stellen. Pascal College werkt met een halfjaar rooster.

Bij kortdurend verlof van docenten wordt steeds vooraf nagegaan hoe de lessen die hierdoor zouden moeten 

vervallen, kunnen worden vervangen of verplaatst naar een ander tijdstip. Ook hebben leerlingen weektaken/

studiewijzers om kortdurend zelf of onder begeleiding van andere docenten verder te kunnen.

4.7 TAAL- EN REKENBELEID
Taalbeleid
Regelmatig wordt in het onderwijs gesteld dat het niveau van de beheersing van de Nederlandse taal niet altijd 

het niveau is dat leerlingen nodig hebben om succesvol te zijn in hun schoolloopbaan. In eerste instantie was 

de aandacht vooral gericht op de achterstanden bij leerlingen van allochtone herkomst. Daarna bleek dat er 

bij veel meer groepen leerlingen sprake is van een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. De politiek 

heeft hierop gereageerd door 'referentieniveaus' op te stellen, minimale taalbeheersingsniveaus bij ieder 

onderwijsniveau. Al voldoen de meeste leerlingen aan de minimale eisen van de referentieniveaus, toch kunnen 

veel leerlingen tot (nog) betere prestaties komen dan nu het geval is door het niveau van taalbeheersing te 

vergroten.

Het doel van het taalbeleid op het Pascal College voor de komende jaren  is het verbeteren van de schrijf- en 

leesvaardigheid op het niveau waarop de leerlingen hun opleiding genieten. In het geval van het Pascal College 

betreft het havo- of vwo-niveau.



15 SCHOOLPLAN PASCAL COLLEGE ZAANDAM 2014-2018 PCSP 091114

Om bovenstaand doel te bereiken, worden er verschillende deeldoelen onderscheiden:

1) Goed taalbeleid biedt taalzwakke leerlingen dezelfde kansen op succes als taalvaardige leerlingen.

2) De aandacht gaat uit naar de volgende vijf aspecten van taalvaardigheid:

 - Leesstrategieën

 - Strategieën om woordbetekenissen te achterhalen

 - Uitbreiding van de woordenschat

 - Leren formuleren

 - Leren spellen

3) De formulering van de toetsen is duidelijk en eenduidig.

4) Docenten weten dat schooltaal (woorden die kenmerkend zijn voor schoolsituaties:

5) beredeneren, schatten, schetsen enz.) voor veel leerlingen een struikelblok is.

6) Docenten weten dat goed taalbeleid een positief effect heeft op hun eigen onderwijs.

7) Docenten benaderen teksten en lastige woorden op een uniforme manier.

8) Docenten formuleren hun vragen en opdrachten duidelijk en eenduidig.

9) Docenten besteden bij alle vakken aandacht aan formuleringsfouten in woord en geschift.

10) Docenten besteden bij alle vakken aandacht aan spelfouten.

Nog niet alle deeldoelen zijn bereikt, maar sinds de implementatie van taalbeleid, met name in de brugklas en 

havo-4, is al veel inzichtelijk geworden en gerealiseerd. Uit verschillende meetmomenten is duidelijk geworden 

welke leerlingen de taalzwakke leerlingen zijn en zij krijgen hulp in de vorm van ‘steunlessen’. Ook zijn in het 

curriculum lessen opgenomen die aandacht geven aan leesstrategieën, woordraadstrategieën, uitbreiding van de 

woordenschat, formuleren en spellen. Daarnaast wordt op studiedagen de docenten uitgelegd welke rol zij spelen 

met betrekking tot de verbetering van de taalvaardigheid van de leerlingen tijdens de lessen.

Het schooljaar 2014-2015 zal voornamelijk in het teken staan van schooltaalwoorden, zodat elke leerling de 

docent en de methode begrijpt. Hiervoor zal een schooltaalwoordenboek worden gemaakt dat de leerlingen zich 

eigen moeten maken.

Rekenbeleid 
Vanuit de politiek is vastgesteld dat de rekenvaardigheid van leerlingen onvoldoende op niveau is. Ze heeft 

daarom ook voor de rekenvaardigheid van leerlingen referentieniveaus opgesteld, afhankelijk van het 

schoolniveau. Leerlingen moeten vanaf het schooljaar 2013-2014 al verplicht een rekentoets afleggen. Vanaf het 

schooljaar 2015-2016 wordt de verplichte rekentoets onderdeel van de zak-/slaagregeling van het eindexamen.

Het slagen voor de verplichte rekentoets is voor leerlingen dus van groot belang. Dat stelt eisen aan ons 

rekenonderwijs. 

Pascal College heeft de afgelopen periode al besloten een beleid vanuit twee richtingen te ontwikkelen en zal die 

aanpak de komende jaren handhaven. Een aanpak vanaf de brugklas en oplopend naar de bovenbouw enerzijds 

en daarnaast ook beleid voor leerlingen die al in de bovenbouw zitten en voor hen die daar instromen. De laatste 

groep immers wordt het eerst geconfronteerd met de rekentoets en (straks) de aangepaste zak-/slaagregeling. In 

de onderbouw doen in klas 1 alle leerlingen een rekentest. Voor de zwakkere rekenaars zijn er verplichte extra 

lessen. In klas 2 en klas 3 is er voor de leerlingen een half jaar lang extra rekenen. Het resultaat ervan staat op 

het rapport van de leerling.

In de bovenbouw geldt dat leerlingen in vwo-4 zelfstandig via een digitale methode hun rekenen (kunnen) 

oefenen. De docent is in staat het proces digitaal te monitoren.

In vwo-5 doen de leerlingen een (oefen) referentietoets 3F; degenen die slecht scoren volgen verplicht in het 

tweede deel van het jaar extra rekenen voordat een ieder de definitieve toets aflegt. De enkele 'zakker' heeft de 

gelegenheid (na oefening) in vwo-6 te herkansen. 

Voor alle leerlingen in havo-4 met wiskunde-A en voor degenen zonder wiskunde is er een heel jaar lang een 

(extra) uur rekenen. Voor wiskunde –A leerlingen door dezelfde docent als voor wiskunde zodat meer flexibel met 

de tijd kan worden omgegaan. Het resultaat van het rekenen staat op het rapport. Gezakten voor de definitieve 

toets kunnen in havo-5 zelfstandig (digitaal) oefenen en naar een wekelijks uur studiehulp voordat zij in hun 

laatste jaar herkansen.

De coördinator rekenen van de school doet jaarlijks en op grond van resultaten en analyses daarvan een voorstel 

voor aanpassingen van het gehanteerde beleid aan de schoolleiding.
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4.8  BURGERSCHAP, INTERNATIONALISERING EN MAATSCHAPPELIJKE STAGE 
Burgerschap
Sinds februari 2006 zijn scholen wettelijk verplicht aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. 

Burgerschapsvorming houdt in dat leerlingen kritisch democratische (Europese) burgers worden die zich daarbij 

bepaalde normen en waarden eigen hebben gemaakt. Op het Pascal College geven we hier serieus vorm aan; de 

leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd, worden opgevoed tot verantwoordelijke burgers. Belangrijk daarbij is dat 

de school ook onderdak biedt aan leerlingen met een niet-Christelijke achtergrond en dat het belangrijk gevonden 

wordt dat leerlingen kennisnemen en begrip ontwikkelen voor elkaars denk- en leefwereld, geloof en cultuur. 

In onze onderwijsvisie spreken we over de verantwoordelijkheid die een ieder draagt voor de ander en voor de 

omgeving. In onze school, met leerlingen met een diversiteit aan godsdienstige en culturele achtergrond, krijgt 

burgerschap zo een extra dimensie.

Onze normen en waarden blijken uit ons pedagogische handelen, maar ook uit activiteiten die de school 

onderneemt om van de leerlingen verantwoordelijke en kritische wereldburgers te maken. In alle vakken, en met 

name in de vakken levensbeschouwelijke vorming, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer en economie, 

wordt ruim aandacht besteed aan kritische stellingnames aangaande wereldwijd spelende onderwerpen; religies, 

culturen, inrichting van de ruimte, milieu en duurzaamheid, ontwikkelingsproblematiek, parlementaire democratie, 

dictaturen, de Europese Unie, globalisering, migratie, handelsstromen, enzovoorts. De vakken CKV en KCV bieden de 

leerlingen gelegenheid inzicht te krijgen in diverse vormen van cultuur(uitingen) van burgers, deels ook gebaseerd 

op maatschappelijke ontwikkelingen; voorbeelden van burgerschapsvorming binnen bestaande schoolvakken.

Buiten de bestaande vakken om doet de school ook expliciet aan burgerschapsvorming; zoals in het ‘Paasproject‘ en 

in ‘Pascal voor de toekomst’. Ook de maatschappelijke stage van leerlingen draagt buiten het reguliere programma 

om, bij aan burgerschapsvorming. Door af en toe projecten te realiseren in het kader van ‘fondswerving voor goede 

doelen’ hopen we leerlingen eveneens ‘actief’ betrokken te maken bij de noden in onze maatschappij.

Internationalisering
Ons land is deel van een grotere Europese gemeenschap. Er zijn onder andere culturele verschillen en (daardoor) 

verschillen in normen en waarden. Om onze leerlingen in staat te stellen zich een (genuanceerder) beeld te 

vormen van de 'ander' buiten de eigen landsgrenzen en te laten begrijpen dat 'samen leven' ook betekent 

samen verantwoordelijk zijn, om recht te doen aan onze missie en de toetsstenen van de organisatie, vinden we 

'internationalisering' van belang. Internationalisering in het onderwijs is (Europese) burgerschapsvorming.. De 

ontwikkeling van een vwo-stroom met bijzondere inhoudelijke aandacht voor Europa en onze participatie daarin 

sluit aan bij deze internationalisering en ons beeld van burgerschap

De school heeft in verschillende leerjaren buitenlandse reizen waarbij naast culturele diversiteit ook nadrukkelijk 

taalvaardigheid aandacht krijgt. Te onderzoeken valt of in de toekomst ook een (verdere) ontwikkeling mogelijk is 

aangaande internationalisering van ons onderwijs.

Maatschappelijke stage
Als onderdeel van de burgerschapsvorming was een maatschappelijke stage een verplicht onderdeel in de opleiding 

van onze leerlingen. De wettelijke verplichting tot deelname aan maatschappelijke stages vervalt weliswaar maar 

de school zoekt (samen met de andere havo-vwo scholen van Zaam) nadrukkelijk ook de komend jaren wat betreft 

vorm en inhoud naar mogelijkheden om leerlingen gedurende hun schoolcarrière invulling te laten geven aan 

maatschappelijke stages. De stages worden als zeer waardevol ervaren en zij sluiten naadloos aan bij de door onze 

organisatie gewenste maatschap pelijke betrokkenheid bij en dienstbaarheid aan de (lokale)gemeenschap als 

verwoord in de missie van de school.

4.9  LEERLINGENVERENIGING
Het Pascal College heeft een actieve leerlingenvereniging. Ze hoort bij de 'vitale' school. De Leerlingenvereniging 

organiseert onder verantwoordelijkheid van de school en met begeleiding van medewerkers veel na- en 

buitenschoolse activiteiten. De leerlingenvereniging is mede verantwoordelijk voor de catering in de school. In de 

uitvoer van hun activiteiten leren participerende leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor onder andere 

inkoop, hygiëne, techniek, financieel beheer en marketing en wordt gewerkt aan 'de gezonde schoolkantine'. Ze 

ontdekken hun organisatorische talenten, ervaren besluitvormingsprocessen en de gevolgen van hun handelen 

en mogen daarin ook fouten maken. De leerlingenvereniging kan ook gevraagd worden als klankbord voor 

medewerkers en schoolleiding in kwesties die (ook) de leerlingen direct betreft.
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4.10  ICT EN ONTWIKKELINGEN
De technologische ontwikkelingen gaan snel en ook onderwijs heeft veel mogelijkheden om ict toe te passen bij het 

leren en registreren. Zowel in vorm als in inhoud. Onder medewerkers en onder leerlingen zijn grote verschillen in 

kennis en vaardigheden op het gebied van ICT toepassingen bij werken en leren. Voor alle leerlingen die in klas 1 komen 

wordt een jaar lang een aantal basisvaardigheden geleerd en geoefend zodat zij in het plannen, verwerven, verwerken 

en presenteren van kennis en lesstof stappen kunnen zetten. Internet maakt ook nieuwsgierig. Medewerkers worden 

periodiek (bij)geschoold, naar gelang de noodzaak en gemaakte afspraken voor zowel werk in de ondersteuning als voor 

de klas. Met docenten zijn afspraken hoe en waar informatie wordt opgeslagen en hoe deze openbaar wordt gemaakt.

Alle lokalen zijn (uitsluitend) uitgerust met zogenaamde smartborden en beamers en hebben tenminste een pc 

met internetverbinding. Er is een mediatheek met ruime ICT mogelijkheden. Vanaf de verbouwing in 2014 zal 

verder gewerkt worden de gehele school te voorzien van draadloos internet (Wifi). De school werkt hard om een 

eigen onafhankelijk ict netwerk te creëren met eigen servers en heeft ook een eigen systeembeheerder. 'In the 

cloud' mogelijkheden worden nadrukkelijk onderzocht. In lessituaties wordt meer en meer gebruik gemaakt 

van applicaties en de communicatie met ouders en ander betrokkenen verloopt voornamelijk digitaal. Ouders/

verzorgers hebben de mogelijkheid om bij voortduring de resultaten en aanwezigheid van hun kinderen digitaal 

te monitoren. Ook kunnen zij digitaal communiceren met medewerkers. De school beschikt over een up to date 

website. In de komende periode zal meer aandacht komen voor het aanschaffen en gebruiken van digitale 

leermiddelen (content). Afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden wordt onderzocht of het werken met 

laptops of tablets in de klas al voldoende meerwaarde heeft; immers ook de didactiek moet hieraan worden 

aangepast. Tegelijkertijd is het niet onwaarschijnlijk dat op relatieve korte termijn 'BYOD' (Bring your Own Device) 

eventuele ICT beperkingen zal oplossen. Ten behoeve van sociale (digitale) veiligheid wordt in mentorlessen ruim 

aandacht besteed aan de keerzijde van het gebruik van digitale middelen. Ook heeft de school een opdracht zorg 

te dragen voor voldoende veiligheid aangaande haar data en privacy van leerlingen medewerkers en ouders/

verzorgers.

5    PERSONEELSBELEID

5.1  PERSONEEL ALS KAPITAAL
De school wil graag een goede werkgever zijn met aandacht voor het individu; zowel zakelijk als persoonlijk.

Binnen de school en binnen Zaam ligt de nadruk op het aantrekken en het binden van bevoegd en bekwaam 

personeel. Daarbij is het van groot belang zorg te dragen voor een continue verdere bekwaamheidsontwikkeling 

middels individuele of team scholingstrajecten. De school monitort de scholingen van personeel en stuurt op het 

tijdig behalen van bevoegdheden. Ook is er een geregeld stimuleren van het benutten van lerarenbeurs om tot 

een hoger gekwalificeerde opleiding te komen.

De school biedt ook de gelegenheid voor mensen in opleiding om onder begeleiding van bekwaam personeel 

ervaring op te doen. De school overweegt om op termijn (academische) opleidingsschool te worden.

Alle nieuw personeel dat zich verbindt aan de school wordt tenminste het eerste jaar aan Pascal College begeleid 

in het pedagogisch en didactisch handelen. Er vinden lesbezoeken, specifieke scholingen en nabesprekingen 

plaats. Nieuw personeel wordt na een jaar beoordeeld op geschiktheid en bekwaamheid. Ook het oordeel van 

leerlingen heeft hierbij een rol.

Kijkende naar de leeftijdsopbouw van personeel valt op dat ongeveer 25% van alle medewerkers (OP en OOP) een 

leeftijd heeft van 60 jaar of ouder. Dit betekent dat de komende jaren door natuurlijk verloop een verandering 

en deels verjonging zal plaatsvinden. Dit weer betekent dat ook de komende jaren steeds opnieuw geschoold zal 

moeten worden om tenminste de huidige kwaliteit en expertise (mede door ervaring) te handhaven.

Evenzeer is het voor de school belangrijk om voor potentiele medewerkers een aantrekkelijke werkgever te zijn, 

transparant en met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De vergrijzing en pensionering en de 

maatschappelijke waardering van het beroep 'leraar' zorgen in het onderwijs voor een krappe arbeidsmarkt. 

Zeker in het verstedelijkte westen van Nederland.

Ieder jaar is er met iedere werknemer een functionerings-en ontwikkelingsgesprek. In dit gesprek komen inzake 

het werken in het onderwijs ook de wensen en ambities van medewerkers ter sprake. In het functioneringsgesprek 

met docenten wordt ook teruggekomen op de conclusies van gehouden lesbezoeken (zowel door collegae als 

schoolleiding). Wensen, ambities en resultaten van lesbezoek hebben invloed op toekomstige scholingen. De 
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komende periode wordt naast het functioneringsgesprek het houden van beoordelingsgesprekken geïmplementeerd.

In overleg met onder andere de personeelsgeledingvan de MR van de locatie is het de bedoeling te komen tot 

een structuur waarbij onderwijzend personeel ook periodiek de eigen feedback organiseert, zeker die van de 

leerlingen, door bijvoorbeeld leerlingenenquêtes . De uitkomsten kunnen gebruikt worden bij de functionerings- 

en ontwikkelingsgesprekken en mede een basis vormen voor beoordelingsgesprekken.

De school gaat uit van een functieverdeling van docenten conform de 'functiemix'. Indien mogelijk zijn er jaarlijks 

sollicitatierondes (en benoemingen) voor promoties naar functies in LC en LD volgens een vastgelegd transparant 

systeem van promotiecriteria. Alle docentenfuncties binnen Zaam en dus binnen Pascal College zijn beschreven.

Er wordt vanuit Zaam samen met de directeuren/rectoren van de scholen hard gewerkt om voor de onder haar 

gezag ressorterende medewerkers een afgewogen en beleidsrijke zogenaamde 'werkkostenregeling' tot stand te 

laten komen per januari 2015.

Alle relevante onderwerpen gerelateerd aan het personeelsbeleid worden eveneens besproken in het reguliere 

overleg met de personeelsgeleding van de MR van de school.

5.2 SCHOLING VAN PERSONEEL 
Vanuit de missie en de visie op onderwijs is een meerjarig scholingsplan ontwikkeld. 

Medewerkers geven onder andere in hun functionerings- en ontwikkelingsgesprek aan, aan welke 

scholingsactiviteiten zij (willen) meedoen, rekening houdend met de onderwijsvisie van de school, de gevraagde 

expertise en hun eigen ambitie. Met de personeelsgeleding van de MR worden afspraken gemaakt met betrekking 

tot de inzet van het scholingsbudget. 

Onder andere de volgende trajecten van scholing zijn onderwerp van gesprek:

• (team)Scholingen activerende (en vakoverstijgende) didactiek

• Expertise ontwikkeling Zorg (o.a. in kader Passend Onderwijs)

• Expertise ontwikkeling/begeleiding (nieuw) personeel

• Vaardigheidsontwikkeling ICT (en digitale leermiddelengebruik) ELO en Magister

• Profilering vwo onderwijs (atheneum en gymnasium)

• Kwaliteit van toetsen

• Kwaliteitszorg en (horizontale) verantwoording 

• Jaarlijkse BHV scholingen

• Individuele ontwikkeling, mede in kader POP* met nadruk ook voor medewerkers in de ondersteuning.

          

Scholing op het gebied van kwaliteitszorg is expliciet genoemd om het bewustzijn tot meer cyclisch werken 

(en verantwoorden) volgens de systematiek van Plan-Do-Check-Act te vergroten. Het komt de kwaliteit van ons 

onderwijs ten goede. Met name hier heeft de school een stap te maken, zeker als het gaat om analyses van 

resultaten. Periodiek zullen daarom de behaalde resultaten per klas/docent per vak ter ondersteuning worden 

aangeleverd. Waar nodig leveren individuen, vaksecties of afdelingen verbeterplannen

Pascal College streeft ernaar dat alle medewerkers in het kader van de Wet BIO over een actueel 

bekwaamheidsdossier beschikken. Het bekwaamheidsdossier versterkt het personeelsbeleid en past in het 

systeem van kwaliteitszorg. zie 6.8 

De verantwoordelijkheid voor ziekteverzuim en overige lesuitval ligt bij de schoolleiding. Zij voert geregeld 

onderling overleg over preventief en curatief beleid t.a.v. ziekteverzuim van individuele personeelsleden. 

De personeelsadviseur van de organisatie en de bedrijfsarts worden eveneens geconsulteerd. Met frequent 

verzuimende personeelsleden worden gesprekken gevoerd.

*) POP: Persoonlijk Ontwikkelings Plan: Scholingen/bekwaamheidsontwikkeling (en diplomering).
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6    KWALITEITSBELEID

6.1 KWALITEITSZORG STICHTING ZAAM
Door goed onderwijs wil ZAAM als schoolorganisatie jonge mensen begeleiden hun plaats in de samenleving te 

vinden (zie de missie van ZAAM). Eén van de belangrijkste doelstellingen van ZAAM is daarbij het streven naar 

kwaliteit. Om dit te bereiken wordt gewerkt met een doelgericht, integraal, cyclisch en systematisch systeem van 

kwaliteitszorg, voor de organisatie en de verschillende scholen. 

Uitgangspunt is dat kwaliteitszorg primair de taak is van de schoolleiding De rector is integraal verantwoordelijk 

voor de eigen school. Omdat het College van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs en 

voor de naleving van wet- en regelgeving, is het is belangrijk een kader vast te stellen voor kwaliteitszorg. Dit kader 

maakt het gesprek over (de verbetering van) de onderwijskwaliteit concreet en stuurbaar. De kwaliteitszorg gaat uit 

van wet- en regelgeving en ook van de afspraken binnen ZAAM. 

Dit levert een set indicatoren op waaraan elke school minimaal moet voldoen. Over deze indicatoren vindt 

jaarlijks de verantwoording plaats. De 'Notitie kwaliteitszorg Zaam' vindt u in bijlage 1.

Uiteraard is een schooldirectie vrij de kwaliteitscyclus uit te breiden met indicatoren die relevant zijn voor de 

eigen situatie. 

Een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van het onderwijs is voor het College van Bestuur het 

bezoek aan de school. Jaarlijks vindt op alle scholen een werkbezoek plaats, waarbij lessen worden bezocht en 

een gesprek plaats vindt met een delegatie van het team, met leerlingen en met het managementteam. 

Het Pascal College stelt zich met regelmaat de onderstaande vragen:

 Doen we de goede dingen? 

 Doe we die dingen ook goed?

 Hoe weten we dat?

 Vinden anderen dat ook?

 Wat doen we met die wetenschap?

Uitganspunt voor het handelen is de Notitie kwaliteitszorg van Zaam. Daarnaast zijn er evaluaties in secties, 

afdeling (en) of met het hele team. Bovendien wordt gewerkt met een ouderenquête over de ouderavond, zijn 

er klankbordgroepen en worden leerlingen bevraagd en geënquêteerd over de kwaliteit van de lessen en bij het 

toekennen van een vaste aanstelling aan medewerkers.

6.2 JAARPLAN
Pascal College werkt, net als de andere ZAAM scholen -per schooljaar- met een jaarplan (A3 jaarplan) waarin het 

haar 'succesbepalende factoren' benoemt met daarbij de beoogde resultaten en de manier waarop die worden 

bereikt. Dit jaarplan is concreet, zeker in vergelijk met het schoolplan. De te ondernemen acties in het jaarplan 

doen recht aan de missie van de school en tegelijkertijd aan de actuele omstandigheden.

6.3 ANALYSE, WAARDERING, EVALUATIE, FEEDBACK
Opbrengstenanalyse
In-, door- en uitstroomgegevens; de IDU-gegevens en overige rendementsgegevens worden jaarlijks verzameld 

en besproken in de schoolleiding, de MR, de ouderresonansgroep en met de verschillende secties. Telkens wordt 

vastgesteld welke gegevens – bijv. gebleken knelpunten – aanleiding geven tot acties c.q. beleidswijzigingen.

Daarnaast is er jaarlijks een sectievisitatie, waarop basis van een sectie-evaluatie, overlegd wordt over 

samenwerking binnen de sectie, tussen de secties, mogelijke discrepantie tussen SE en CE; inzet van de sectie 

op onderwijskundige ontwikkelingen. De per examendocent (per sectie) verplichte WOLF analyse wordt ook hier 

besproken,. Waar nodig maakt de sectie 'SMART' verbeterplannen die periodiek monitoring krijgen door de 

schoolleiding..

Periodiek (aan te leveren ) statistisch’ cijfermateriaal over resultaten per klas, vak, docent of afdeling kunnen 

helpen bij het maken van analyses en verbeterplannen.

Analyse marktpositie
Een analyse van de nieuwe instroom vindt jaarlijks plaats. De volgende kenmerken zijn daarbij van belang: het 



20 SCHOOLPLAN PASCAL COLLEGE ZAANDAM 2014-2018 PCSP 091114

aantal nieuwe leerlingen, de herkomst van de leerlingen (gemeente, basisschool, vmbo), de verdeling over de 

verschillende afdelingen, de adviezen van de basisscholen, de NIO-scores/Cito-scores

Daarnaast verzamelt de afdelingsleider van het eerste leerjaar opmerkingen van ouders en van basisscholen over 

(het beeld van) onze school, ook in verhouding tot andere scholen. Ook andere medewerkers van de school, met 

name zij die zelf kinderen op de basisschool hebben, horen zulke opmerkingen. Dit geldt ook voor ouders van de 

Ouderresonansgroep.

Waarderingsonderzoek
Hoe beoordelen verschillende groepen de kwaliteit van de school: medewerkers, leerlingen en schoolverlaters, 

ouders.

Medewerkers
  In de tweejaarlijkse personeelsenquête (medewerkers-tevredenheidsonderzoek) wordt aan de medewerkers 

vragen gesteld die op de kwaliteit van de school betrekking hebben, o.a. vragen over de organisatie 

van de school, de overlegstructuur, de contacten met leidinggevenden en over de duidelijkheid van het 

onderwijskundige beleid.

  Daarnaast komt in de functioneringsgesprekken met alle personeelsleden steeds de vraag aan de orde welke 

rol het betrokken personeelslid speelt c.q. kan spelen bij de ontwikkeling van kwalitatief goed onderwijs in 

zijn vak, in de vakkengroep, in de afdeling, in de school.

Leerlingen en schoolverlaters
  In de jaarlijkse oud-leerlingenenquêtes en in de leerlingenpanels wordt leerlingen onder andere naar hun 

ervaringen en oordelen gevraagd m.b.t.:

 - een aantal (kwaliteits) aspecten van de school in het algemeen

 - (de kwaliteit van) het genoten onderwijs, per vak

 - het schoolklimaat.

Ouders
  Onder ouders wordt jaarlijks een waarderingsonderzoek gehouden. 

  De algemene resultaten van de enquêtes worden in de schoolleiding en met personeel besproken. Evenzo 

wordt er jaarlijks naar de MR en de ouderresonansgroep terug gerapporteerd en besproken.

  Te onderzoeken valt of werken met gestandaardiseerde enquête-instrumenten haalbaar is, waardoor het 

oordeel van medewerkers, leerlingen en ouders over de kwaliteit van de school en van het onderwijs 

geregeld kan worden gepeild en worden vergeleken met een referentiegroep (benchmarking).

Afnemersonderzoek 
Getracht wordt om vanaf de looptijd van dit schoolplan jaarlijks te gaan werken met onderzoek naar de loopbaan 

van onze schoolverlaters. Hiertoe wordt onderzocht of gebruik van de ‘toekomstmonitor’ een realistische 

mogelijkheid is. 

Evaluatie ontwikkeling en uitvoer onderwijs(beleid)
Door de schoolleiding wordt het onderwijs gevolgd op diverse manieren, onder andere;

- Door gesprekken met leerling-panels over de gang van zaken in het leerjaar;

- Door het observeren van lessen (volgens een format) en de nabespreking er van;

-  Door het in kaart brengen van (en reageren op) cijferresultaten en signalen van docenten over aspecten als 

gedrag en werkhouding van leerlingen per klas en per vak;

- Door in mentorenoverleg aspecten van het onderwijs in een leerjaar aan de orde te stellen;

- Door gesprekken met (voorzitters van) secties;

- Ook in functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen de resultaten aan de orde komen; 

-  In de school vinden daarnaast intervisieactiviteiten plaats die de verbetering van het onderwijs door 

individuele docenten als doel hebben.

Ook de docentcoaches begeleiden docenten (zeker de eerstejaars, maar ook anderen) met het doel de kwaliteit 

van hun lessen te verbeteren. Zij doen dat o.a. via gericht lesbezoek. Binnen de afdelingen vindt in principe 

jaarlijks evaluatie plaats van de in het afgelopen schooljaar bereikte resultaten inzake verbetering van de 

onderwijskwaliteit. 
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Feedback
Uitgangspunt is dat alle verantwoordelijken voor de kwaliteit van het onderwijs hun eigen functioneren feedback 

gaan organiseren. Alle directieleden zullen als eerste daartoe een 360o feedback organiseren. Het ligt in de 

bedoeling dit geregeld te herhalen. Nadat ervaring is opgedaan zal het systeem van 360o feedback ook uitgerold 

kunnen worden onder alle medewerkers. Voor docenten zijn er daarnaast leerlingen enquêtes waaruit zij 

periodiek feedback halen over hun werk.

6.4 BEKWAAMHEIDSDOSSIER
Pascal College streeft ernaar dat alle medewerkers in het kader van de Wet BIO over een actueel 

bekwaamheidsdossier beschikken. 

Het bekwaamheidsdossier past in het systeem van kwaliteitszorg en versterkt het te voeren personeelsbeleid . Het 

sluit aan bij onze gesprekkencyclus met personeelsleden in het kader van management op competenties en speelt 

een rol bij de beoordeling. Het bekwaamheidsdossier past binnen de professionalisering van de medewerkers. 

Deze werken aan hun eigen ontwikkeling binnen de gestelde doelen. In het kader van het kwaliteitszorgsysteem 

wordt bekwaamheid regelmatig getoetst.

Het bekwaamheidsdossier bevat uiteindelijk: 

- De score van de docent zelf (360˚feedback); en uitslagen van leerlingen enquêtes

- Het competentieprofiel

- Overzicht van de ontwikkelwensen

- Gemaakte SMART afspraken

- School-cv

- Onderwijsakte of andere documenten die de onderwijsbevoegdheid aangeven

- Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken

- Verslagen (volgens format) van lesbezoeken

- Materiaal waarvan de docent wil dat het opgenomen wordt, zoals diploma’s, getuigschriften etc.

Ad. 1. De score van de docent zelf, 360˚ feedback. Hiervoor kiezen we een instrument (digitaal). Net zo voor

 leerlingen enquêtes.

Ad. 2.Het competentieprofiel van de docentenfunctie.

Ad. 3. Overzicht van de ontwikkelwensen: de wensen t.a.v. scholing komen standaard aan de orde tijdens

  functioneringsgesprekken. Op basis van dit gesprek en de 360˚ feedback worden ontwikkelafspraken

 gemaakt.

In het kader van de ontwikkeling van een landelijk lerarenregister zal de school zich inspannen om docenten te 

enthousiasmeren hun bekwaamheidsdossier in dit register op te nemen

6.5 INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
De belangrijkste resultaten van de school inzake onderwijsrendement en onderwijskwaliteit worden in de 

schoolgids en via de website van de school gepubliceerd. Dit geldt ook voor de resultaten van de jaarlijkse 

leerlingen enquêtes. Ook alle overige relevante documenten zijn te vinden op de website van de school.

Magister geeft inzage over absenten, prestaties, huiswerk en planningen. Ook kan via magister worden 

gecommuniceerd met ouders/verzorgers. De leerlingen ontvangen daarnaast vier keer per jaar een rapport.

6.6 HORIZONTALE VERANTWOORDING
Tenminste vier keer per jaar overlegt de school met de Raad van Advies van zowel de HV scholen van Zaam als ook 

met die van de Zaam scholen in Zaandam. Deze raad, met een eigen reglement, wordt benoemd door het College 

van Bestuur en bestaat uit een divers samengestelde groep mensen die vanuit hun eigen werkveld en expertise 

de school kritisch volgen, bevragen en adviseren. Ook het overleg met en de verantwoording naar andere partijen 

is belegd.
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KWALITEITSZORG STICHTING ZAAM

INLEIDING
Door goed onderwijs wil ZAAM als schoolorganisatie jonge mensen begeleiden hun plaats in de samenleving te 

vinden (zie de missie van ZAAM). Eén van de belangrijkste doelstellingen van ZAAM is daarbij het streven naar 

kwaliteit. Om dit te bereiken wordt gewerkt met een doelgericht, integraal, cyclisch en systematisch systeem van 

kwaliteitszorg.

Uitgangspunt is dat kwaliteitszorg primair de taak is van de schooldirectie. De directeur is integraal 

verantwoordelijk voor de eigen school. Omdat het College van Bestuur eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit 

van het onderwijs en voor de naleving van wet- en regelgeving, is het is belangrijk een kader vast te stellen voor 

kwaliteitszorg. Dit kader maakt het gesprek over (de verbetering van) de onderwijskwaliteit concreet en stuurbaar. 

De opgestelde notitie over kwaliteitszorg gaat uit van wet- en regelgeving en afspraken binnen ZAAM. Dit levert 

een set indicatoren op waaraan elke school minimaal moet voldoen. Over deze indicatoren vindt jaarlijks de 

verantwoording plaats. Uiteraard is een schooldirectie vrij de kwaliteitscyclus uit te breiden met indicatoren die 

relevant zijn voor de eigen situatie. Een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van het onderwijs is 

voor het College van Bestuur het bezoek aan de school. Jaarlijks vindt op alle scholen een werkbezoek plaats, 

waarbij lessen worden bezocht en een gesprek plaats vindt met een delegatie van het team, met leerlingen en 

met het managementteam.

In deze korte notitie wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de PDCA cyclus. Eerst wordt beschreven 

op welke wijze plannen worden geformuleerd (plan), daarna wordt ingegaan op de verantwoording (check). Om 

de PDCA-cyclus te borgen zijn er gesprekken tussen het College van Bestuur en de directeur over de plannen en 

de uitvoering daarvan (gesprekscyclus). Tot slot wordt bij onderwijsopbrengsten en financiën beschreven wat van 

school wordt verwacht als niet wordt voldaan aan de minimale normen.

PLANNEN
Er wordt gewerkt met een A3 jaarplan. Zowel de scholen als het College van Bestuur leggen jaarlijks vanuit de 

eigen missie en visie de succesbepalende factoren vast, met daarbij de beoogde resultaten en de manier waarop 

deze resultaten worden bereikt. In het A3 jaarplan staan succesbepalende factoren die in een jaar aandacht 

behoeven of die vernieuwend zijn. Vastgesteld beleid wordt beschreven in andere documenten, zoals het 

schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel en komt niet in het A3 jaarplan terug. Aan het einde van het 

schooljaar vindt een evaluatie plaats en wordt het A3 jaarplan voor het nieuwe jaar opgesteld.
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VERANTWOORDEN
Jaarlijks verantwoorden de scholen zich over onderwerpen, waarvoor indicatoren zijn vastgelegd. Alleen het 

medewerkers- tevredenheidsonderzoek wordt eenmaal in de twee jaar gedaan. Het zijn indicatoren die onder 

andere voortvloeien uit wettelijke vereisten en minimale opbrengsten (op basis van de normen van de inspectie).

Onderwerp Indicator Normen    

1 Opbrengsten Rendement onderbouw Normen van de inspectie  

 Rendement bovenbouw (incl slagingspercentage)       

 Gemiddelde cijfer CE       

 Verschil SE-CE      

2 Personeel Ziekteverzuimpercentage Maximaal 6%   

 Percentage onbevoegde docenten voor de klas Percentage volgt na nulmeting

 Gerealiseerde functionerings- en       

 beoordelingsgesprekken  100% gerealiseerde gesprekken 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek Tevredenheid 7 of hoger  

3 Urennorm Planning versus realisatie Vmbo 3700   

  Havo 4700   

  Vwo 57001   

4 Ongeoorloofd verzuim Ongeoorloofd relatief verzuim Alle onderdelen van onderzoek  

  leerplicht op groen  

 Voortijdig schoolverlaten Onderbouw max 1%  

  Vmbo-bovenbouw maximaal 4%  

  Havo/vwo-bovenbouw maximaal 0,5% 

5 Tevredenheid  Leerling- en oudertevredenheids- 7 (10-puntsschaal)  

 leerlingen en ouders onderzoek leerjaar 3      

6 Klachtenregistratie en  Overzicht van: Beschikbaarheid van het  

   afhandeling -  aantal ingediende klachten bij de directeur gevraagde overzicht  

    met vermelding van het onderwerp      

 - wijze van afhandeling (afgewezen/opgelost      

    /door naar de klachtencommissie)      

7 Incidentenregistratie Overzicht van incidenten van voorgaand  Beschikbaarheid van het   

 schooljaar en (bij meerdere incidenten)  gevraagde overzicht  

 analyse van de gegevens      

 

Scholen zijn wettelijk verplicht verschillende documenten te hebben op school. Daarnaast zijn er specifieke 

afspraken binnen ZAAM. Hieronder volgt een overzicht van de documenten:

Document Periode  Deelraad Publicatie

1. Schoolgids Jaarlijks voor 1 aug Instemming ISD6, VvV, Ouders 

2. Schoolplan Minimaal eenmaal per 4 jaar Instemming ISD, VvV  

3. Jaarplan (A3) Jaarlijks voor 1 aug Ter informatie CvB, ISD  

4. Schoolspecifieke deel van

    het examenreglement Jaarlijks voor 1 sept Instemming ISD, Leerlingen  

5. PTA Jaarlijks voor 1 okt Instemming ISD, Leerlingen  

6. Schoolondersteuningsprofiel Eenmaal in de 4 jaar Advisering ISD   

7. Leerlingenstatuut Eenmaal in de 2 jaar Instemming ll. deelraad Internet, ISD, leerlingen 

8. Schoolveiligheidsplan Jaarlijks evalueren en bijstellen Instemming VvV   

9. Gevulde VvV Jaarlijks te verversen binnen   

    termijnen van ZAAM/Vensters Nvt VvV   

10. Bekwaamheidsdossier Aanwezig van alle medewerkers4 Nvt Nvt   

11. Scholingsbeleid Jaarlijks bijstellen Afh. van het soort beleid 5 Nvt   

12. (Sluitende) begroting Jaarlijks Ter informatie Nvt   

13. Beleidsrijke      

      meerjarenbegroting Jaarlijks bijstellen Ter advisering Nvt   

14. Formatieplanning Jaarlijks bijstellen Instemming Nvt   
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GESPREKSCYCLUS
In de gesprekscyclus ziet dit er als volgt uit:

Aan de hand van het A3 jaarplan voert het College van Bestuur jaarlijks twee managementgesprekken met de 

directeuren. In deze gesprekken bepaalt de directeur de agenda, waarbij in ieder geval aandacht wordt besteed 

aan het A3 jaarplan: wat gaat goed, wat kan beter en waar heb ik ondersteuning bij nodig? De agenda kan 

worden aangevuld met punten vanuit het College van Bestuur.

In september legt de directeur schriftelijk verantwoording af aan het College van Bestuur over de 7 onderwerpen 

wat betreft de benoemde indicatoren en de aanwezigheid van de verplichte documenten (het 8e onderwerp). 

Indicatoren die niet aan de normen voldoen, worden als verbeterpunt opgenomen in het jaarplan A3. Dit geldt 

ook voor verplicht aanwezige documenten die nog ontbreken. Twee keer per jaar wordt door het College van 

Bestuur met de directeur gesproken over het A3 jaarplan in de managementgesprekken.

In juni wordt het functionerings- of beoordelingsgesprek met de directeur gevoerd door het College van Bestuur. 

Hier komt het functioneren van de directeur ter sprake. Het gaat dan niet direct om opbrengsten van de school, 

maar vooral om de rol van de directeur in deze. Hoe stuurt de directeur? Ook is mobiliteit onderwerp van gesprek. 

Voor een beoordelingsgesprek wordt input gevraagd aan het personeel van de school van betreffende directeur, 

middels een enquête die door de afdeling P&O via de VO-spiegel wordt uitgezet. 

 

ONDERWIJSOPBRENGSTEN
Zodra één van de deel-indicatoren van de onderwijsopbrengsten een jaar onder de normen van de inspectie ligt, 

wordt van de directeur verwacht dat een analyse plaatsvindt van de tegenvallende opbrengsten. Bij deze analyses 

worden in ieder geval de secties betrokken. De acties ter verbetering van de resultaten worden opgenomen in het 

A3-jaarplan. Wanneer twee of meer van de vier deel-indicatoren onder de normen van de Inspectie (dan volgt 

een onvoldoende opbrengstenoordeel van de Inspectie), wordt door de directeur -in goed overleg met het team- 

een verbeterplan opgesteld. Het College van Bestuur heeft dan een keer in het kwartaal een extra gesprek met de 

directeur over het verbeterplan.
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COLLEGIALE VISITATIE
Een leerzame en inspirerende manier om vorm te geven aan kwaliteitsverbetering is collegiale visitatie: collega’s 

van scholen consulteren/bezoeken elkaar, waarbij de advisering gericht is op ontwikkeling. Bij een collegiale 

visitatie krijgt de school een dag bezoek van een team bestaande uit beleidsadviseurs, collega-directeuren en 

een teamleider. Er worden lessen bezocht en er wordt gesproken met leerlingen, leerkrachten, teamleiders, 

onderwijsondersteunend personeel en eventueel met ouders. Dit resulteert in een rapport met aanbevelingen dat 

naar de directeur gaat. De directeur deelt dit rapport met het College van Bestuur. Directeuren kunnen zelf een 

verzoek doen voor collegiale visitatie, als ze gericht advies wensen op een bepaald thema. Op een school die een 

onvoldoende opbrengstenoordeel krijgt van de Inspectie, vindt verplicht collegiale visitatie plaats.

ZELF-EVALUATIE
Een ander instrument dat wordt ingezet om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is zelfevaluatie. Op basis 

van het Toezichtkader van de Inspectie is een vragenlijst samengesteld die minimaal eenmaal in de twee jaar 

door alle docenten op een school wordt ingevuld. Hiervoor kan de school de enquête 'Vragenlijst Toezichtkader 

van de Inspectie' gebruiken die via de VO-Spiegel beschikbaar is. De resultaten worden met het team besproken 

en hetgeen leidt tot verbeterpunten, die in het A3 jaarplan kunnen worden opgenomen.

FINANCIËN
De financiën worden twee maal per jaar (in het voor- en najaar) door de manager financiën, de

financieel controller en eventueel in aanwezigheid van de concern-controller besproken met de directeuren. 

Rapportage (en vaststelling) vindt plaats in het College van Bestuur. In het najaarsgesprek gaat het om de 

halfjaarrapportage, de eindejaarsprognose en de begroting voor het jaar erop. In het voorjaargesprek wordt 

het financiële resultaat van het jaar daarvoor besproken en de rapportage van de loonkosten van het eerste 

kwartaal. Tevens wordt de leerlingprognose van het komende schooljaar herijkt en wordt een advies gegeven over 

de in te zetten fte’s per nieuw schooljaar in samenhang met de vastgestelde begroting van het kalenderjaar.

Na vaststelling van de begroting door het College van Bestuur begin december wordt deze vastgelegd in een 

budgetbrief. Bij aanpassing van de leerlingprognose voor het komende schooljaar kan de begroting worden 

aangepast.

Bij (dreigende) overschrijdingen komen scholen onder verscherpt financieel toezicht en leggen rechtstreeks 

verantwoording af aan het College van Bestuur. De directeur wordt door het College van Bestuur gevraagd een 

plan van aanpak op te stellen. In dit plan wordt een beschrijving opgenomen van de huidige situatie, een analyse 

van de overschrijding en een opsomming van maatregelen (uitgedrukt in geld) met daarbij een tijdpad om het 

tekort weg te werken. Daarnaast wordt een extra controle ingebouwd, doordat directeuren vooraf toestemming 

nodig hebben van het College van Bestuur.

1)  gemiddeld over respectievelijk 4, 5 of 6 jaar

2)  dit is voor de Faam de Medezeggenschapsraad

3)   het examenreglement voor alle ZAAM scholen wordt vanuit het ondersteuningsbureau aangeleverd. De scholen plaatsen die samen met het 

eigen reglement op het ISD en verstrekken het aan de leerlingen.

4)   voor alle leidinggevenden, leraren en onderwijsondersteunende medewerkers die rechtstreeks bij het onderwijsleerproces zijn betrokken.

5)  Door de directeur te bepalen (instemming: algemeen beleid of ter informatie: invulling scholing komend jaar)

6)  ISD – Internet School Dossier, VvV – Vensters voor Verantwoording. 
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PROTOCOL INTERCOLLEGIALE VISITATIE ALS ONDERDEEL VAN DE KWALITEITSZORG

DOELSTELLINGEN VISITATIE
Voor de school zelf: 

  die krijgt feedback van 3 deskundige buitenstaanders. Met de aanbevelingen kan de directie zijn eigen 

argumentatie voor beleid intern versterken.

Voor de inspectie: 

  de school krijgt een zelfevaluatierapport dat absolverend kan werken voor wat de inspectie zelf inspecteert

Voor jezelf als lid van een visitatiecommissie:  

 je leert veel voor je eigen situatie als je bij een ander mag binnen kijken.

TIJDPAD
De visitaties moeten voor eind april zijn afgerond, i.v.m. de examenperiode.

VOORAFGAAND
De rector/directeur meldt zich aan om zelf te visiteren, en/of zijn school te laten visiteren. De rectoren van de HV 

scholen maken een indeling voor het komend schooljaar, zodat in elke commissie een lid met ervaring zit.

Te vervullen rollen: in elke visitatiecommissie zit één lid met ervaring. Er moet één voorzitter zijn; iedereen 

schrijft, maar per onderdeel is één daar speciaal voor verantwoordelijk; iedereen stelt vragen maar per onderdeel 

spreek je tevoren af wie het voortouw neemt. Het blijkt dat het niet werkt als je tevoren bepaalt wie dieptevragen 

of breedtevragen gaat stellen. Dus geen te strak kader.

Aanbevolen wordt er een observant bij te vragen. Zij/hij schrijft én geeft feedback op het functioneren van de 

visitatiecommissie zelf, zeker heel nuttig voor onervaren commissies. Er is niets op tegen, afhankelijk van het 

onderwerp, ook een adjunct mee te laten draaien, maar wel is het van belang dat de rector/directeur zelf ook de 

ervaring van visiteren en gevisiteerd worden heeft (dit om proces en resultaten in het juiste kader te plaatsen op 

school en naar de inspectie toe).

ACTIES VOOR DE TE VISITEREN SCHOOL
De directie moet ruim de tijd nemen om over de vraagstelling na te denken: is het onderwerp te visiteren? Ben je 

nieuwsgierig naar de beoordeling van je collega’s? Kun je iets met de resultaten in je schoolplan?

De directie formuleert een vraag. De vraag gaat over beleid. Het is een punt waar de school(leiding) zelf mee bezig 

is en staat in verband met het schoolplan.

Toelichting: omdat de school zelf een eigen vraag formuleert, moet de commissie maatwerk leveren. Dat is anders 

dan wat de inspectie doet. De school is meer betrokken en het maakt het visiteren extra interessant.

De school zorgt voor een 'zelfevaluatie' in enige vorm. Kan heel uitgebreid (met enquêtes etc.) maar kan ook een 

eigen beoordeling van de situatie nu zijn (en wat je denkt dat personeel, leerlingen, ouders vinden).

De directeur stuurt uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de visitatie de vraag, sub-vragen, bijbehorende papieren 

en de zelfevaluatie op naar de leden van de visitatiecommissie.

De school vraagt na het verschijnen van het verslag de ondervraagden hoe zij de visitatie ervaren hebben en 

meldt dat aan de voorzitter van de commissie, dit ter lering van de commissie.

ACTIES VISITATIECOMMISSIE
Beleggen van een voorbereidingsvergadering. De vraagstelling wordt doorgenomen en vragen gecommuniceerd ter 

voorbereiding op de visitatie.

De visitatiecommissie stuurt uiterlijk 14 dagen van tevoren een dagprogramma op naar de school: wie worden 

ondervraagd, hoeveel, hoelang etc.

In het voorgesprek wordt het kader en de werkwijze vastgesteld hoe en waarop precies de school bevraagd wordt. 

Daarmee legt de commissie ook de basis van een verslag. Er wordt niet tevoren met de school gecommuniceerd 

wat voor de commissie de hoofdvragen zijn. In het dagprogramma hebben we steeds verschillende geledingen 

ondervraagd: onderwijspersoneel, leerlingen, ouders, en soms een werkgroep, OOP of ook tijd genomen om in de 

school rond te lopen en mensen te spreken. Er is ook tijd nodig om tussentijds en achteraf te evalueren.
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EISEN T.A.V. VERSLAG
De school ontvangt een verslag met aanbevelingen. 

Vermeld bovenaan het verslag de vraag en sub-vragen.

Het verslag wordt (digitaal) toegestuurd naar het secretariaat van het College van Bestuur, ter kennisname en 

ter archivering. Het verslag kan na instemming van de betrokkenen ter hand worden gesteld van de afdeling 

kwaliteitszorg van ZAAM.

NA DE VISITATIE
De rectoren van de HV scholen evalueren de visitatie. Mede aan de hand van de ingevulde evaluatieformulieren.

De effecten van een visitatie moeten na een half jaar gerapporteerd worden. Is het bijvoorbeeld terug te vinden 

in het jaarplan?


