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1.   Inleiding  
Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van het Corbulo College.  Onze school is onderdeel  van Lucas VO 
Den Haag, een interconfessionele scholengroep van vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Onder deze 
verzamelnaam zijn twaalf zelfstandige scholen actief. Zij hebben gezamenlijk ca. 7000 leerlingen. Lucas 
Voortgezet Onderwijs Den Haag (LVODH) maakt op haar beurt weer deel uit van Lucas Onderwijs.  
 
In ons schoolplan staan het beleid en de ambities voor de komende vier jaar. Het plan is ontwikkeld op 
basis van onze missie en kernkwaliteiten. Het beleid in dit plan toont ons antwoord op de vele 
ontwikkelingen vanuit de overheid, LVODH, inspectie van het onderwijs, toeleverend onderwijs, 
vervolgonderwijs, bedrijfsleven, leerlingen, ouders en medewerkers en laat onze koers zien. 
 
Ons schoolplan:  
 
- verwoordt de basis van het Corbulo College;  
- geeft aan wat onze ambities zijn op de verschillende beleidsterreinen;  
- biedt richtingwijzers voor verdere ontwikkeling; 
- biedt een kader voor dialoog bij de verticale verantwoording naar bestuur en inspectie en bij de 

horizontale verantwoording naar alle ouders, leerlingen en samenwerkingspartners.  
 
Het schoolplan is geschreven door de schoolleiding van het Corbulo College i.s.m. het gehele personeel. 
De inhoud van het plan is het richtinggevend kader voor ontwikkeling in de komende jaren en heeft de 
instemming van de medezeggenschapsraad en goedkeuring van het College van Bestuur (CvB). 
 
Voor het uitzetten en vasthouden van de koers wordt gewerkt volgens het INK-model en de PDCA-
cyclus. Binnen het werken met beleidscyclus passen: het schoolplan, het jaarlijks plan van aanpak, de 
kwaliteitskalender, de voortgangsbespreking binnen het managementteam en een evaluatie van het 
jaarlijkse plan van aanpak.  

 
Relatie tussen ons schoolplan en het koersplan van Lucas Onderwijs 
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Dit schoolplan is in lijn met het koersplan van Lucas Onderwijs en de richting die het College van Bestuur 
hierin aangeeft. De ambities die in dit schoolplan worden benoemd maken deel uit van de gedeelde 
ambities uit het koersplan en de vijf thema’s die hierin worden benoemd: 

  
  
 

 
 
 
                
 

  

Elke school vindt een passende samenwerkingsvorm 
om doorgaande lijnen te borgen. (Zie ambitie 
onderwijskundig beleid) 
 

In 2022 werken leerlingen in wisselende samenstelling aan 
persoonlijke doelen in nauwe samenwerking met hun 
leraren/coaches en zijn al onze leerlingen in staat om zich 
te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden van 
een internationale samenleving die samen met anderen tot 
creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit 
aan problemen. (Zie onderwijskundig beleid en  ambitie 
onderwijskundig beleid) 
 
 

We professionaliseren continue en dragen zorg voor de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers. (zie 
personeelsbeleid) 
 

Onderwijs op maat, passend bij de leerling. Daartoe 
hebben we verbeterd a. de doorontwikkeling van 
groeps- en methode-doorbrekend werken, b. 
leerlijnen op maat, c. doorstroommogelijkheden 
binnen het VO, en we blijven daaraan werken. (Zie 
leerlingenzorg en -ondersteuning ) 
 
Onze school is in ontwikkeling 

Helder is dat er geen enkel plan, ook geen 
schoolplan, ontwikkeld kan worden voor de 
categorie uitzonderingen en eventualiteiten. 
Er zullen zich gaandeweg het schooljaar 
punten aandienen die niet voorzien zijn, 
maar wel moeten worden uitgewerkt. 

Voorburg, juni 2019 
 
Dhr. P. van Poelgeest   
Directeur Corbulo College 
 1http://koers.lucasonderwijs.nl/ 

 

http://koers.lucasonderwijs.nl/
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2.  Missie en kernkwaliteiten 

2.1.   Missie 
 

2.1.1 Missie Lucas Onderwijs 
 
Lucas Onderwijs stelt haar scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, 
opdat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. 
Lucas Onderwijs wil dat vormgeven door samen te werken: 

 
• vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de traditie van de christelijke geloofsgemeenschap; 

 
• aan aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, 

goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen; 
 

• in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving; 
 

• met ruimte voor diversiteit van de scholen. 
 

2.1.2 Missie Corbulo College 
 
Het Corbulo College wil een school zijn waarin leerlingen in een bewust kleinschalige en vertrouwde omgeving 
zoveel mogelijk leren door te doen. Een school die de persoonlijke ontwikkeling en de talenten van al haar 
leerlingen stimuleert en oog heeft voor de ontwikkelingen en innovaties in de techniek. 
 
Verkorte missie: makers hebben de toekomst 
 

2.2 Kernwaarden 
 

2.2.1 Kernwaarden Lucas Onderwijs 
Wij, de gemeenschap van mensen verenigd binnen Lucas Onderwijs, wensen ons te 
binden aan: 
1. Respect 
Gelijkwaardigheid en erkenning van de fundamentele behoefte om gekend en gerespecteerd te 
worden. 
2. Naastenliefde 
Sociale verbondenheid, geborgenheid en solidariteit. 
3. Genade 
Vergevingsgezindheid en barmhartigheid. 
4. Ontwikkeling 
Toekomstgerichtheid en waarachtigheid. 
5. Bezieling 
‘Niet bij brood alleen‘, spiritualiteit, matiging en zelfbeheersing. 
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2.2.2 Kernwaarden Corbulo College  
 
Binnen het Corbulo College zijn de volgende kernwaarden leidend: 

• Veiligheid/geborgenheid (respect/naastenliefde) 
• Ontwikkeling 
• Deskundigheid 
• Innovatie 
• Creativiteit 

2.3  Kernkwaliteiten 
De kernkwaliteiten van het Corbulo College zijn: 
 

• kleinschaligheid; een school waarin elke leerling zich gezien voelt 
• leren door doen 
• aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontplooiing van talenten 
• bieden van innovatief technisch onderwijs  

 
 

3.  Visie  
Leerlingen op het Corbulo College ontwikkelen zich tot technisch deskundige, zelfstandige en 
verantwoordelijke individuen binnen een geborgen en veilige omgeving. Hierbij worden zij in contact 
gebracht met innovaties en ontwikkelingen in het bedrijfsleven en maken zij de eerste keuzes in de 
richting van hun vervolgopleiding. Al onze leerlingen krijgen een stevige basis waarmee zij kunnen 
doorstromen naar het MBO. 
 
Visie op leren 

Op het Corbulo College krijgen de leerlingen de mogelijkheid om hun talenten en competenties te 
ontwikkelen. Hierbij is er aandacht voor onderlinge verschillen en de persoonlijke ontwikkeling van elke 
leerling. In de onderbouw leren de leerlingen basisvaardigheden en –kennis die zij gebruiken bij het 
maken van keuzes in en voor de bovenbouw. Daarbij willen wij leerlingen zoveel mogelijk laten leren 
door te doen, waarbij zij leren reflecteren op hun eigen handelen en inzichten. Wij hebben doorlopende 
leerlijnen en blijven in contact met het mbo om de overstap van vo naar mbo zo vloeiend mogelijk te 
laten verlopen. 

Visie op de docent  

De docenten op het Corbulo College zijn betrokken, vakkundig en deskundig. Zij bieden onderwijs op 
maat en zijn zowel pedagogisch als didactisch in staat dit in het primaire proces tot uiting te brengen. 
Door contact met de vervolgopleidingen en het bedrijfsleven zijn de praktijkdocenten daarnaast in staat 
om de ontwikkelingen en innovaties binnen hun vakgebied bij te houden. Al onze docenten zijn in staat 
om de leerlingen uit te rusten met de ‘21st century skills’ (vaardigheden voor de eenentwintigde 
eeuw). 

 

https://www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/https:/www.kennisnet.nl/artikel/alles-wat-je-moet-weten-over-21e-eeuwse-vaardigheden/
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Visie op de leerling   

De leerling wordt uitgedaagd en heeft door middel van reflectie invloed op zijn eigen ontwikkeling. De 
school kent en waardeert de leerling en accepteert de mogelijkheden van elke leerling. Dit is de basis om 
voor ieder individu een zo hoog mogelijk niveau van cognitieve, sociaal-emotionele alsmede morele, 
culturele en motorische ontwikkeling te bereiken. Zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfstandigheid  
worden hierdoor vergroot, waarmee een bijdrage aan de samenleving  wordt geoptimaliseerd.  
 
Visie op het schoolklimaat 

Het schoolklimaat op het Corbulo College kenmerkt zich door een geborgen en veilige omgeving (een 
‘ons kent ons gevoel’) waarbinnen de leerlingen binnen een duidelijke structuur onderwijs krijgen 
aangeboden. Daarnaast worden de leerlingen begeleid in hun persoonsontwikkeling op het gebied van 
zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en het maken van keuzes. De leerlingen gaan met plezier naar 
een school waar zij trots op zijn en hebben ook invloed en inspraak op het beleid. 

Visie op maatschappelijke relevantie 
Het Corbulo College werkt samen met het primair onderwijs, mbo, de bedrijfsvakopleidingen, het 
bedrijfsleven en de gemeenten om zo de samenhang tussen het onderwijs en de maatschappij te 
bewaken en bevorderen. 

Visie op school, thuis en de leerling 

Het aangaan, opbouwen  en onderhouden van de verbindingen tussen school, thuis en de leerling, is 
van essentieel belang voor de ontwikkeling van de leerling. School, thuis en de leerling werken daartoe 
nauw samen.  
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4. Onderwijskundig beleid 
 

 4.1 Onderwijskundig beleid  
De school werkt binnen het wettelijke kader, zoals dat is vastgelegd in de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs. Aan de hand van onze visie willen wij hier op onze school zelf invulling aangeven. Hierbij 
gaan wij uit van de kernkwaliteiten van onze school; 

• kleinschaligheid; een school waarin elke leerling zich gezien voelt 
• leren door doen 
• aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontplooiing van talenten 
• bieden van innovatief technisch onderwijs  

 
Kleinschaligheid; een school waarin elke leerling zich gezien voelt 
Binnen onze school vinden wij aandacht voor onze leerling belangrijk. Wij geloven erin dat een leerling 
pas kan presteren als hij of zij zich veilig voelt in de school en gezien wordt. Wij ontvangen de leerlingen 
’s ochtends bij de deur om hen welkom te heten in ons gebouw. Docenten begroeten alle leerlingen bij 
de aanvang en het eind van de les.  
Wij vinden de mentortaak binnen onze school belangrijk en faciliteren onze mentoren hiervoor in uren. 
Ook gaan we school breed kijken hoe wij onze mentoren nog beter kunnen uitrusten door middel van  
training en de aanschaf van nieuwe mentormethodes. 
Voor al onze nieuwe 1e klas leerlingen is er in de week na het introductiekamp een gesprek samen met 
hun ouder(s), verzorger(s) en hun mentor(en). Wij kiezen er bewust voor om dit te doen nadat we de 
leerlingen een aantal weken kennen, zodat we onze eerste bevindingen met de ouders kunnen delen. 
 
Leren door doen 
Leerlingen kiezen bewust voor het Corbulo College en kiezen dus ook bewust voor techniekonderwijs. 
Onze school wil die motivatie pakken en vasthouden en biedt de leerlingen in de onderbouw dan 
ook 12 lesuren per week maak-lessen, verdeeld over de vakken Techniek & Technologie, Creativiteit & 
Design en Digitale Vaardigheden. In de bovenbouw is dat zelfs 16 lesuren in de richtingen PIE 
(Produceren, installeren & Energie), BWI (Bouw, Wonen & Interieur) en MOBT (Mobiliteit & Transport). 
Naast de technieklessen proberen wij de leerlingen ook oplossingsgericht te laten denken. Wij brengen 
de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden bij, maar leren ze ook wanneer en hoe ze deze 
opgedane kennis kunnen gebruiken. Wij verbinden het denken dus met het doen en vormen onze 
leerlingen zo tot de makers van de toekomst. 
 
Aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en de ontplooiing van talenten 
Het Corbulo College biedt kennis en leert vaardigheden aan. Niet alleen vakkennis vinden wij belangrijk, 
maar ook kennis over jezelf en de ander. Wanneer een leerling bij ons op school start, is alles nieuw, 
van het wisselen van lokaal en leerkracht tot het leren en maken van toetsen. 
In de vier jaar dat ze bij ons zijn, maken ze een persoonlijke ontwikkeling door, waardoor ze als 
zelfverzekerde jongeren naar een vervolgopleiding kunnen. Ze weten wie ze zijn en wat ze willen. 
Dat gaat niet vanzelf. 
Door te leren reflecteren op het eigen gedrag, door inzicht te krijgen in je persoonlijke leerstijl, door 
jezelf beter te leren kennen en te begrijpen waarom je doet zoals je doet en hierin verandering aan te 
kunnen brengen, helpen we leerlingen zichzelf beter te begrijpen.  
Tijdens de mentor les wordt niet alleen aandacht gegeven aan plannen en organiseren, maar wordt ook 
aandacht geschonken aan loopbaanoriëntatie (LOB). Verder worden leerlingen gestimuleerd na te 
denken over zichzelf en worden er onderwerpen besproken uit hun belevingswereld, waardoor zij leren 
een mening te vormen. 
De lessen Rots en Water dragen bij aan de bewustwording van emoties en het uiten ervan. 
Inmiddels hebben een aantal docenten de cursus ‘ik leer leren’ gevolgd, waardoor zij leerlingen inzicht 
kunnen bieden in hun leerstijl, het verhogen van de motivatie en het verkleinen van faalangst. 
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Om de leerlingen bewust te laten worden van hun talenten en deze te ontplooien, is het van belang dat 
zij kunnen presteren op hun eigen niveau. Vandaar dat wij leerlingen al indelen naar niveau. Zeker aan 
het begin van klas 1 ligt de focus op succesbeleving. Wanneer leerlingen beseffen dat ze iets kunnen, 
zijn ze ook bereid dit talent verder te ontplooien. Ook bij zij-instromers die afstromen is het van belang 
dat zij ontdekken hoe ze weer naar tevredenheid kunnen presteren. 
Talenten liggen niet alleen op het cognitieve vlak. Leerlingen kunnen ervaren dat ze over meerdere 
talenten beschikken tijdens de creatieve en technische vakken, alsook tijdens sport en beweging. 
Bij deze vakken is ruimte voor leerlingen om op eigen niveau te starten en voor persoonlijke groei. 
Dit geeft zelfvertrouwen en komt het welbevinden van de leerlingen ten goede. 
We maken het onderwijs zo uitdagend mogelijk door te differentiëren en daarbij zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de individuele leerling, maar ook door te variëren in de manier van toetsen. Daardoor 
leren leerlingen dat niet alleen de resultaten belangrijk zijn, maar ook de weg er naartoe. Het maken 
van huiswerk kan van meerwaarde zijn, daarom hebben wij Huiswerkbeleid en een Huiswerk 
protocol dat door ouders en leerlingen moet worden getekend waarin wij met betrekking tot het 
maken van huiswerk ook hen daarbij betrekken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid aangaan. 
 
Om leerlingen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen is zowel ons schoolklimaat als ons 
pedagogisch klimaat gestoeld op een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen de leerlingen binnen 
een duidelijke structuur op een positieve manier worden benaderd (zie Pedagogische aanpak in de 
les). Om (beginnende) docenten te ondersteunen om op deze wijze te werken is de De Corbuloles 
ontworpen. 
 
Bieden van innovatief technisch onderwijs  
Het Corbulo College werkt bij de maak-lessen in de onderbouw niet met bestaande methodes. Onze 
leermiddelen worden door onze eigen docenten ontwikkeld, geëvalueerd en aangepast. Op deze 
manier zijn deze dus passend bij de leerlingen van het Corbulo. Hierdoor zijn deze lessen uniek, 
eigentijds en toekomstbestendig (toekomst gericht onderwijs, koersplan LO). Geen andere school biedt 
wat wij bieden. Omdat het Corbulo niet vast zit aan een methode zijn wij ook flexibel. Zodra er een 
nieuwe techniek is, kunnen wij hier direct mee aan de slag. In de laatste jaren is dit in de praktijk 
gebracht met lessen Robotica, 3D printers, drones, virtual en augmented reality etc. 
In de bovenbouw wordt er naar een landelijk examen toegewerkt. De basis wordt gevonden in een 
methode, de uitwerking is echter dat wij die methode als middel hanteren en niet als doel. Leerlingen 
werken gemotiveerd aan opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld en bij de wereld om ons 
heen. Onze praktijklokalen zijn en worden constant vernieuwd zodat onze leerlingen in aanraking 
komen met de nieuwste machines en technieken. 
Daar waar wij zelf niet de ruimte of middelen hebben om innovatief technisch onderwijs te bieden, 
maken wij gebruik van educatieve partners in de regio en zoeken wij samenwerking met het 
bedrijfsleven. 
 
 

4.2 Burgerschap 
Wij willen onze leerlingen vormen tot de makers van de toekomst. Om hen klaar te stomen voor de 
toekomst is de aandacht voor burgerschap onontbeerlijk. Daarom wordt er binnen onze school veel 
aandacht geschonken aan de democratische normen en waarden, vrijheid van meningsuiting (en de 
verantwoordelijkheden die daarbij horen), gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid. In lijn met het leren 
door te doen, worden hierbij verschillende excursies georganiseerd en gaan leerlingen jaarlijks naar 
‘Prodemos’ en ‘Movies that Matter’. Daarbij gaan zij in het kader van mensenrechten naar het 
Binnenhof en de rechtbank om te leren over de rechten en plichten van burgers. Ook wordt er op 
school in het thema ‘socialisatie’ breed aandacht besteed aan waarden en normen, vinden er gastlessen 
plaats over geldzaken, belasting en dergelijke en is er een lessenreeks over sociale media waarin 
nepnieuws, algoritmes, mediaverslaving, privacy en veiligheid aan de orde komen. 
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4.3 Leerlingenzorg en -ondersteuning 
De leerlingenzorg en -ondersteuning staat beschreven in ons zorgplan en school ondersteuningsplan 
(SOP) . Hierin spelen onze coördinator passend onderwijs (CPO), leerlingbegeleider en de mentoren een 
grote rol, daar zij binnen onze school de spil vormen waar deze zorg en ondersteuning om draait. 
Daarbij is ook het contact met ouders van cruciaal belang. Naast het SOP is in de verschillende 
taakomschrijvingen ook terug te vinden hoe dit alles binnen onze school is georganiseerd, 
Taakomschrijving Coördinator Passend Onderwijs (CPO) op het Corbulo College, Taakomschrijving 
leerlingbegeleider op het Corbulo College, Taakomschrijving mentor op het Corbulo College. 
Taakomschrijving LOB-coördinator op het Corbulo College  en Taakomschrijving Decaan op het Corbulo 
College. 
 
De leerlingenbesprekingen vormen binnen de leerlingenzorg en -ondersteuning een belangrijke rol, 
daar deze zowel een signalerende functie hebben als bijdragen aan het bijstellen van 
handelingsplannen of afspraken over de wijze van begeleiden of ondersteunen van leerlingen. Voor de 
leerlingenbesprekingen die elke periode plaatsvinden, wordt er door alle vakdocenten via de PD-matrix 
informatie over mogelijke leer- of gedragsproblemen doorgegeven. (zie Procedure leerlingbespreking 
m.b.v. PD matrix en Formulier effectieve leerlingbespreking d.d.) Naar aanleiding van  deze informatie 
bepaalt de mentor samen met de adjunct-directeur personeel, onderwijs en leerlingenzaken (POL) 
welke leerlingen tijdens de leerlingbespreking worden besproken en met welk doel. Binnen ons 
leerlingvolgsysteem (Magister) worden de behaalde resultaten bijgehouden. De adjunct-directeur POL 
bespreekt deze resultaten regelmatig met de mentoren.  Leerlingen met taal- of rekenachterstanden/-
problemen komen in aanmerking voor RTT of RTR- uren die bij alle leerlingen in het rooster zijn 
opgenomen. 
 

4.4 Lessentabel     
       
Vak  leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 BB leerjaar 3 KB leerjaar 4 BB leerjaar 4 KB 
Nederlands 5 5 3 4 3 4 
Engels 3 3 3 3 3 3 
wiskunde 4 4 3 4 3 4 
natuur-scheikunde   2 3 3 3 3 
digitale vaardigheden 2 2         
Mens en maatschappij 3 3         
biologie 2 2         
Techniek en technologie 6 4         
Creativiteit en design 4 4         
Sport en bewegen/ 
lichamelijke opvoeding 5 4 2 2 1 1 
mentoruur 1 1         
kunstvakken 1     1 1     
Maatschappijleer 1     2 2     
loopbaanoriëntatie   1         

Beroepsgerichte vak     16 14 16 14 
 Totaal 35 35 33 33 29 29 

 
Gezien de korte spanningsboog van veel van onze leerlingen hebben wij en 45-minuten rooster. Met 35 
keer 45 minuten per week in de onderbouw en 38 effectieve schoolweken  (997,5 uur), 33 keer 45 
minuten per week in leerjaar drie met 35 effectieve schoolweken en daarbij drie weken stage (986,25 
uur) en 29 keer 45 minuten per week en 31 effectieve schoolweken, een week kamp en de examens in 
leerjaar vier (754,25 uur). Op deze wijze voldoen wij ruimschoots aan de onderwijstijd, zeker aangezien 
wij maar een beperkte lesuitval kennen. In de onderbouw kunnen wij binnen deze uren alle kerndoelen 
bereiken, evenals de eindtermen en referentieniveaus in de bovenbouw. 

https://www.corbulocollege.nl/docs/CC_Zorgplan.pdf
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4.5 Ambities  
Binnen onze kernkwaliteiten willen wij onze krachten behouden en daar waar mogelijk ook vergroten. 
Met betrekking tot onze ‘kleinschaligheid’ betekent dit dat wij bij de groei van onze school hier 
aandacht voor moeten blijven hebben, zodat elke leerling zich veilig voelt en gezien wordt. Bij ‘leren 
door te doen, en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (…)’ willen wij door scholing docenten beter 
uitrusten om leerlingen te leren om oplossingsgerichter te werken en beter inzicht krijgen in zichzelf. 
Om ‘innovatief technisch onderwijs’ te kunnen bieden en de technologische innovaties binnen de 
techniek bij te kunnen houden, willen wij meer samenwerking met het bedrijfsleven. Deze 
samenwerking willen we een structurele basis geven. Daarom willen wij ‘de vrienden van het Corbulo 
College’ oprichten waarin bedrijven een samenwerking met onze school voor meerdere jaren 
afspreken. Binnen deze samenwerking willen wij dat bedrijven zich ontwikkelen tot leerbedrijven waar 
onderdelen van het onderwijs door leermeesters kan worden gegeven. 
Aan de Corbuloles die vooral voor beginnende docenten bedoeld is, willen wij een Corbuloles 2.0 
toevoegen voor gevorderde docenten, zodat ook differentiatie op niveau en variatie in werkvormen 
kunnen  worden opgenomen. 
Om de aandacht voor techniek binnen de samenleving en het primair onderwijs te vergroten en om de 
technische innovaties die wij zelf in huis hebben voor al onze leerlingen beschikbaar te maken, willen 
wij een ‘Fabtechlab’ creëren. Dit lab waarin veel van onze meest innovatieve technische en 
technologische apparatuur komt te staan moet door een verbouwing aan de buitenkant van ons 
gebouw zichtbaar zijn en goed toegankelijk zijn voor externen (toekomst gericht onderwijs en 
doorlopende leerlijn PO-VO, koersplan LO). Dit sluit goed aan bij de technische ondersteuning die wij 
geven op verschillende basisscholen, zo geven wij op zo’n vijftienbasisscholen technieklessen. Dit willen 
wij uitbreiden door in te spelen op de specifieke behoeftes van de basisscholen m.b.t. 
techniekonderwijs.  
Daarnaast willen wij de programma’s in de bovenbouw zo goed mogelijk laten aan sluiten bij die van 
het mbo en werken wij nauw samen met dit mbo om zo samen goede doorlopende leerlijnen te 
creëren. 
De leerlingenraad en de leerling geledingen binnen de MR willen wij door middel van  een goede 
begeleiding en scholing nog beter in staat stellen om mee te denken en zo invloed uit te oefenen op het 
beleid in school. 
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5.  Personeelsbeleid  

5.1 Personeelsbeleid 
Lucas Onderwijs heeft in haar koersplan veel aandacht voor kwaliteit. Uiteraard is voor de kwaliteit van 
het onderwijs de kwaliteit van de medewerkers hierbij van groot belang. Het Corbulo College wil in lijn 
met dit koersplan dan ook investeren in de kwaliteit van zijn medewerkers. Het personeelsbeleid van het 
Corbulo College heeft als doel: 
 

• de toename van de kwaliteit van medewerkers en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. 
• de ondersteuning en bevordering van de individuele ontwikkeling van het personeel 
• het ondersteunen en begeleiden van nieuwe collega’s en stagiaires/studenten 

 
Om de bovenstaande punten in de praktijk te realiseren wordt een aantal zaken ingezet. Het gaat hierbij 
om de gesprekkencyclus, het scholingsplan, het begeleidingsplan en het  Opleidingsplan van de HOS1 
en werving en selectie. Daarnaast is in de bijlagen het Functiebouwwerk Corbulo College (2017) 
toegevoegd. 
 
Het Corbulo College heeft een actieve ouder- en leerlingenraad, waarvan ook van elk twee leden deel uit 
maken van de medezeggenschapsraad. 
 

5.2 Gesprekkencyclus 
De gesprekkencyclus is er op gericht om zicht te hebben op de kwaliteit van het primaire proces en de 
rol die medewerkers daarin spelen. Daarbij dient deze cyclus de medewerkers ook te ondersteunen bij 
hun persoonlijke ontwikkeling en op deze wijze ook ter verbetering van het primaire proces. 

De gesprekkencyclus bestaat uit een voortgangsgesprek en een beoordelingsgesprek die beide vooraf 
worden gegaan door een of meerdere lesobservaties en lesbesprekingen. De gesprekken worden 
gehouden door de docenten met de directeur. Bij het onderwijs ondersteunend personeel worden de 
voortgangsgesprekken gehouden met de adjunct-directeur organisatie, financiën en facilitair (OFF) en 
de beoordelingsgesprekken met de directeur. Daarnaast wordt er met alle medewerkers een 
normjaartaakgesprek gehouden met de directeur en de adjunct-directeur OFF. 

In het voortgangsgesprek geeft een medewerker aan wat zijn ontwikkelpunten zijn. De medewerker en 
de directeur gaan in gesprek over mogelijke ontwikkelpunten en de invulling van verschillende taken 

                                                           
1 De HOS staat voor de Haagse Opleidingsschool. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van deze opleidingsschool. Via onze 
opleidingsschool leiden we meer en kwalitatief betere docenten op voor onderwijspraktijk in de Haagse regio.  In de HOS 
werken de volgende vo-scholen en lerarenopleidingen samen: 
De vo-scholen: 
· Christelijk Gymnasium Sorghvliet (gymnasium); 
· Corbulo College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo); 
· Diamant College (Lucas Onderwijs, vmbo, lwoo, mavo en isk); 
· Heldring College (Lucas Onderwijs, vmbo basis-kader-tl/mavo); 
· Roemer Visscher College (Scholengroep Den Haag Zuid West, vmbo, lwoo); 
· Segbroek College (VO Haaglanden, mavo, havo, vwo); 
· ‘s-Gravendreef College (Scholengroep Spinoza, vmbo, havo). 
De lerarenopleidingen: 
· Hogeschool Rotterdam, Instituut voor Lerarenopleidingen (hbo); 
· Universiteit Leiden, ICLON (wo); 
· TU Delft, SEC (wo). 
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waarbij de lesobservatie(s) en -bespreking(en) evenals mogelijk afgenomen leerling-enquêtes dienen als 
ondersteuning. De voortgangsgesprekken vinden plaats van oktober t/m februari. 

In het beoordelingsgesprek wordt een medewerker door de directeur beoordeeld. Hierbij wordt er ook 
aandacht geschonken aan de eerder besproken ontwikkelpunten, maar wordt het functioneren in zijn 
geheel beoordeeld. De lesobservatie(s) en -bespreking(en) evenals de leerling-enquêtes dienen hierbij 
als onderbouwing. Daarbij kan er informatie vanuit de begeleiding ter ondersteuning van een 
beoordeling worden gebruikt. De beoordelingsgesprekken vinden plaats van april t/m juli. 

In het normjaartaakgesprek wordt de normjaartaak voor het aankomende schooljaar vastgesteld. In 
deze gesprekken wordt naast de invulling van de lesgevende taak en de overige taken ook aandacht 
besteed aan de werkdruk die een medewerker mogelijk ervaart en hoe deze kan worden verminderd. 
Ook wordt er besproken welke behoefte er bij elke medewerker is voor de inzet van ontwikkeltijd. Hoe 
en of deze in de normjaartaak bij overige taken wordt ingezet (zonder dat de lesgevende taak hierbij in 
het geding komt) is ook altijd onderwerp van gesprek. 

De gesprekkencyclus is een jaarlijkse cyclus. 

5.2 Scholingsplan 
Om alle medewerkers in de gelegenheid te stellen zich een leven lang te kunnen blijven ontwikkelen 
staat in het scholingsplan beschreven dat: 

• alle medewerkers aanvragen voor cursussen en/of opleidingen kunnen indienen bij de directeur 
• alle aanvragen altijd in overweging worden genomen en worden getoetst op: 

- in lijn zijn met de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker besproken in 
een voortgangsgesprek 

- balans van het volgen van een cursus en/of opleiding ten opzichte van de 
voortgang van lessen 

• alle aanvragen die op kosten van de school zijn worden daarnaast getoetst op: 
- in overeenstemming zijn met of ondersteunend zijn aan de onderwijskundige 

visie van de school 
- financiële balans: blijft de cursus/opleiding binnen het vastgestelde budget of 

blijft er in ieder geval over meerdere jaren evenredigheid tussen de uitgegeven 
gelden voor scholing tussen alle medewerkers 

Daarnaast worden alle medewerkers geïnformeerd over de mogelijkheden die de Lucas Academie biedt 
gedurende een schooljaar en worden aanvragen die leiden tot een bevoegdheid voor het voortgezet 
onderwijs (zeker wanneer dit gepaard gaat met het gebruik maken van de lerarenbeurs) met voorrang 
positief beoordeeld. 

5.3 Begeleidingsplan 
Alle nieuwe medewerkers krijgen bij of voor aanvang van een nieuw schooljaar een informatiemap met 
daarin de basisinformatie van onze school, de procedures, de taakomschrijvingen en onze missie en 
visie. Al voordat het nieuwe schooljaar start wordt er een bijeenkomst voor nieuwe collega’s 
georganiseerd waarin zij bekend worden gemaakt met alle systemen en maken zij kennis met de 
medewerkers die hen op verschillende terreinen hulp kunnen bieden (hulp bij Magister, 
leerlingbegeleiding, etc.). Ook wordt elke nieuwe docent gekoppeld aan een ‘buddy’. Dit is een ervaren 
docent die hen wegwijs kan maken in de organisatie en cultuur van onze school.  
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In de eerste maand nadat iemand gestart is vindt er een startgesprek plaats tussen de 
teamleider/adjunct-directeur personeel en een nieuwe docent. In dit gesprek wordt er verkend welke 
mate van begeleiding op welke vlakken van het werk wenselijk is en worden individuele afspraken 
gemaakt over mogelijke lesobservaties en over coaching gesprekken. Deze vinden dus naar behoefte 
plaats. Ook alle andere docenten kunnen bij de adjunct-directeur personeel, onderwijs en 
leerlingenzaken (POL) lesobservaties en/of coaching gesprekken aanvragen. Ook kunnen deze worden 
afgesproken in een voortgangs- of beoordelingsgesprek. 

Wanneer tijdens de begeleiding door de adjunct-directeur POL wordt geconstateerd dat deze 
begeleiding niet voldoende is om een docent succesvol te ondersteunen kan er externe coaching 
worden aangevraagd.  

5.4 Werving en selectie 
Bij de werving en selectie van nieuwe docenten wordt een drietrapsmodel gehanteerd: in eerste 
instantie wordt er in de werving alleen naar bevoegde kandidaten gezocht. Wanneer dit niet de 
gewenste nieuwe docent oplevert, wordt er ook gezocht naar onbevoegde maar bekwame docenten, 
die bereid zijn om een opleiding die tot een bevoegdheid leidt te gaan volgen. Alleen wanneer ook dit 
niet de gewenste nieuwe docent op heeft opgeleverd of wanneer gedurende een schooljaar een docent 
snel moet worden vervangen worden er detacheringsbureaus aangeschreven. 

De werving van nieuwe docenten verloopt altijd volgens de volgende procedure: 

- uitzetten van de vacature in ieder geval op de site van Lucas Onderwijs en 
Meesterbaan 

- naar aanleiding van de ingezonden motivatiebrieven en cv’s wordt er door de 
directie een selectie gemaakt welke kandidaten voor een sollicitatiegesprek 
worden uitgenodigd 

- de directeur en de adjunct-directeur POL houden de sollicitatiegesprekken 
- Na de sollicitatiegesprekken wordt er door de directie een selectie gemaakt 

welke kandidaten een of meerdere proeflessen mogen komen geven 
- Naar aanleiding van  de proefles(sen) wordt er door de directie een keuze 

gemaakt welke kandidaat wordt aangenomen. Daarna volgt er met deze 
kandidaat en de directeur een arbeidsvoorwaardengesprek 

Bij werving en selectie van onderwijsondersteunend personeel wordt naar aanleiding van  de 
sollicitatiegesprekken een keuze gemaakt welke kandidaten een dagdeel kunnen komen meelopen. Op 
grond van . deze dagdelen meelopen wordt een keuze gemaakt wie er in dienst wordt genomen. 

Voor alle sollicitatieprocedures geldt dat er pas bij gelijke geschiktheid wordt gekeken naar de man-
vrouw verhouding en de verhouding in etnische achtergrond. Alleen in geval van deze gelijke 
geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de persoon die deze verhouding het meest in balans houdt of 
krijgt. 

5.5  Ambities 
Binnen ons personeelsbeleid is er een nieuwe gesprekkencyclus en een nieuw begeleidingsplan. Deze 
moeten de komende jaren goed worden geëvalueerd, daar het de bedoeling is dat deze leiden tot meer 
aandacht voor ontwikkeling binnen het personeel en meer verantwoordelijkheid laag in de organisatie 
(toekomstgericht personeelsbeleid, koersplan LO). Dit willen wij bereiken door hier binnen de cyclus en 
de begeleiding veel aandacht voor te hebben en het belang hiervan onder de aandacht te brengen. 
Daarbij hebben wij door de groei van onze school meer te maken met nieuwe en soms startende 
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docenten, waarbij wij door deelname aan de HOS de expertise en scholing die hierdoor de school in 
komt ook voor deze groep willen benutten. 

Tenslotte streven wij door inzet van ons scholingsplan en de werving en selectie naar een 
personeelsbestand waarin iedereen bevoegd of minimaal bekwaam is voor het hoofdvak dat zij geven. 

6. Veiligheid 
 

Veiligheid is onze belangrijkste kernwaarde. Dit betreft zowel de sociale als de fysieke veiligheid. Om 
deze veiligheid op school te behouden hebben wij onze kleinschaligheid als belangrijke kernkwaliteit. 
Dit stelt ons in de gelegenheid om ervoor te zorgen dat alle leerlingen zich gezien voelen. De mentoren 
hebben daarbij de taak om ervoor te zorgen dat de leerlingen zich ook gehoord voelen. 

Naast de reguliere mentoren hebben wij ook zij-instroommentoren. Zij begeleiden de zij-
instroomleerlingen, zodat zij zich ook gezien voelen en zich zo snel mogelijk vertrouwd voelen binnen 
onze school. De anti-pestcoördinatoren en ons Antipestprotocol dragen zorg voor het vroegtijdig 
signaleren van pesten op onze school. Wij monitoren dit door de veiligheidsindicatoren uit de 
tevredenheidsonderzoeken bij zowel de ouders als de leerlingen jaarlijks te analyseren en zo nodig 
verbeterpunten te benoemen. 

De vakdocenten van de praktijkvakken zijn allen gecertificeerde bedrijfshulpverleners (BHV-ers). Zij 
besteden veel aandacht aan veiligheid binnen hun vakgebied, zodat ook de fysieke veiligheid in de 
praktijklokalen gewaarborgd is. Hierbij ondersteunt ook de Pedagogische aanpak in de vrije ruimte. 

7. Financieel beleid en beheer 
 

7.1.    Financieel beleid en beheer  
Het financieel beleid van het Corbulo College en LVODH wordt in hoge mate bepaald door het  
Financieel beleidskader Voortgezet Onderwijs 2012  van Lucas Onderwijs. Binnen dit kader is ons 
financieel beleid gericht op het realiseren van onze missie, visie en kernkwaliteiten en ons 
onderwijskundig beleid.  

De directie van de school is verantwoordelijk voor de financiële huishouding van de school waardoor er 
kwalitatief goed onderwijs kan worden aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van bestaande 
geldstromen, maar worden ook nieuwe subsidiemogelijkheden geïnventariseerd en eventueel 
aangeboord. De directie draagt zorg voor het budgetteren, bewaken en het bijsturen van de school 
gebonden geldstromen. Binnen de directie is  vastgelegd wie voor welke kostensoort verantwoordelijk 
is en wie in dat verband het budgethouderschap draagt (autorisatie). Volledig inzicht in de financiële 
positie van het Corbulo College is in de komende magere jaren extra noodzakelijk om het (meerjaren-) 
beleid te kunnen formuleren. Een verantwoord (meerjaren-) beleid kan alleen geformuleerd worden als 
er inzicht bestaat in leerlingenprognoses en verwachtingen ten aanzien van personele en materiële 
kosten, inkomsten, investeringen, projecten, voorzieningen en reserves2. Deze besteding van middelen 
wordt zichtbaar in onze schoolbegroting. 

                                                           
2 In het Strategisch Beleidsplan Lucas Onderwijs 2009-2013 zijn de doelen voor de verschillende beleidsterreinen opgenomen. 
De doelen van het strategisch beleidsplan en het schoolplan vinden hun vertaling in het jaarplan, waarbij de uit te voeren 
activiteiten gevolgen hebben voor de besteding van de middelen. 
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In het hierboven genoemde financieel beleidskader zijn de financiële uitgangspunten vastgelegd voor 
de komende begrotingsjaren. Dit beleidskader geeft de randvoorwaarden aan waarbinnen de financiële 
huishouding van onze school zich dient af te spelen. De gemaakte afspraken zijn dwingend en dat houdt 
in dat van de gemaakte financiële afspraken alleen na toestemming van de Esloo Onderwijsgroep mag 
worden afgeweken. Onze school draagt er zorg voor bekend te zijn met de regelingen die vanuit de 
Rijksoverheid en de lokale overheid van kracht zijn en die financiële implicaties hebben voor de school.  
Het financiële kader is er op gericht om de navolgende doelen te bereiken:  

 
- het waarborgen van het primaire proces op de scholen op kwalitatief voldoende niveau;  
- het effectief inzetten van de beschikbare middelen  
- waarborgen van de continuïteit van de organisatie door het houden van voldoende reserves.  

 
Om die doelen te kunnen realiseren is een bedrijfseconomische aanpak noodzakelijk van het 
budgetbeheer. Deze aanpak houdt in:  

 
- strakke budgettering inclusief meerjarenbegroting;  
- efficiënt gebruik van beschikbare middelen;  
- wettelijke regels toepassen op de boekhouding, waaronder activeren en afschrijven;  
- exploitatie per instelling en school (begroting en jaarrekening per instelling en school);  
- toepassen van schoolvergelijking op stichtingsniveau;  
- verschaffen van optimale managementinformatie op het niveau van de school, de instelling en 

de stichting.  
 
Sponsoring door het bedrijfsleven  

Het Corbulo College houdt zich aan de afspraken en eisen die zij  vastgelegd in het Convenant “Scholen 
voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” 2019. 
 
Ouderbijdragen/Schoolbijdragen  
Voor de scholen van Lucas Onderwijs is er een procedure afgesproken met betrekking tot de inning en 
verantwoording van ouderbijdragen. De informatie van de ouderbijdragen is opgenomen in de 
schoolgids. Toelating van leerlingen wordt door ons niet afhankelijk gesteld van een geldelijke bijdrage 
van ouders. Ons ouderbijdragenbeleid, zowel ten aanzien van de hoogte van het bedrag als de 
bestemming van de bijdrage, wordt ter instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad. Onze 
school werkt mee aan het convenant ter beperking van de schoolkosten.  
 
Weerstandsvermogen  
Zowel op het niveau van LVODH als op het niveau van het Corbulo College is een financiële buffer 
noodzakelijk om schommelingen in de uitgaven en risico's te kunnen opvangen. De omvang van de 
noodzakelijke buffer is afhankelijk van de ingeschatte risico’s van de school. Onder het 
weerstandsvermogen wordt verstaan een deel van het eigen vermogen waar vrij over kan worden 
beschikt, dat wil zeggen dat het niet geoormerkt is voor een specifiek doel. Op basis van het financieel 
risicoprofiel zal de school werken aan het noodzakelijk geachte weerstandsvermogen. Dit wordt als 
onderdeel opgenomen in de meerjarenbegroting. De hoogte van ons weerstandsvermogen wordt 
bepaald in overleg met het bevoegd gezag.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2009/02/24/convenant-scholen-voor-primair-en-voortgezet-onderwijs-en-sponsoring
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7.2.    Ambities 
Een scherp zicht op de financiële positie van de school en daarop sturen binnen de afspraken van het  
financieel beleidskader die zijn verwerkt in de financiële jaarcyclus. Met behulp hiervan streven wij naar 
een situatie waarin de school financieel rendabel is en op eigen kracht kan voortbestaan.  
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8.      Kwaliteitsbeleid  
 

8.1.    Kwaliteitsbeleid 
Binnen ons kwaliteitsbeleid speelt onze kwaliteitskalender een belangrijke rol. Deze kwaliteitskalender 
geeft weer gedurende welke momenten of periodes in een schooljaar acties plaatsvinden ter controle 
of verbetering van de onderwijskwaliteit. 
Hierbij hanteren wij de PDCA-cyclus, waarbij na de planning en uitvoering altijd evaluatie plaatsvindt en 
n.a.v. deze evaluaties verbeterpunten worden afgesproken en vastgelegd. 
 

 
 
Naast de kwaliteitskalender vormen de leerlingenbesprekingen met behulp van de PD-matrix een 
belangrijk middel om de onderwijskwaliteit en leerlingenzorg en -ondersteuning te monitoren (zie 
Procedure leerlingbespreking m.b.v. PD matrix). 

Tenslotte wordt er gebruik gemaakt van de tevredenheidsonderzoeken en Vensters voor 
verantwoording om goed zicht te houden op alle indicatoren. Ook dit is in de kwaliteitsagenda terug te 
vinden. 

8.2.     Ambities 
Het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitskalender zijn zaken die binnen onze school niet breed bekend zijn 
en de verantwoordelijkheid hiervoor wordt ook niet altijd breed gedragen. De komende jaren willen wij 
dit vooral veranderen en ervoor zorgen dat kwaliteitsbeleid een gezamenlijk beleid wordt door alle 
medewerkers er bij te betrekken. 
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9.  Communicatiebeleid  
 

9.1.   Communicatiebeleid 
Het Corbulo College verstaat onder communicatiebeleid de productie en uitwisseling van 
boodschappen tussen mensen binnen en buiten onze organisatie met als doel elkaar wederzijds te 
informeren. Onze communicatie is vooral gericht op: verantwoording, samenwerking,  public relations, 
lobby, goodwill kweken, informeren met extra aandacht voor onze missie, visie en vier kernkwaliteiten 
en  het profileren van de school. Binnen ons communicatiebeleid onderscheiden we de interne en de 
externe communicatie.  

 

9.1.1 Interne communicatie  
 
Interne communicatie is alle uitwisseling van informatie die zich specifiek richt op de interne 
doelgroepen van het Corbulo College: MR, OP, OOP, management en LVODH. Hiervoor zetten we onder 
andere de volgende communicatiemiddelen in: 

  
- veel mondelinge overleg dankzij onze korte lijnen; 
- Veel communicatie per mail (Outlook) om zo het vergaderen te beperken 
- Corbulletin (wekelijkse interne nieuwsbrief); 
- Overlegvormen op de vergadermiddag (woensdagmiddag vanaf 14.30 uur) 
- WhatsApp groepen voor: ziekmeldingen personeel/leerlingen, schorsingen en maatregelen en 

directie (leden hiervan zijn alleen de direct betrokkenen en het management) 
- Sectie overleggen over de inhoud van verschillende vakgebieden 
- Magister  

 
9.1.2 Externe communicatie 
 
Externe communicatie is gericht op de externe doelgroepen, zoals: toeleverende basisscholen, 
ouders/verzorgers, vervolgopleidingen, (stage-)bedrijven, Inspectie van het Onderwijs, gemeente 
Voorburg,  stakeholders en leveranciers.  Hiervoor zetten we onder andere de volgende 
communicatiemiddelen in: 

 
- mailing van het ‘Corbulletin’ naar de ouderraad  
- collega’s basisscholen bezoeken 
- bezoeken van de groepen acht op basisscholen  
- organisatie Week van de TT&D  
- informatieavonden  
- Open Huis  
- publicaties in diverse media 

 
PR en marketing zijn binnen de interne en externe communicatie een integraal onderdeel.  De 
belangrijkste richtingswijzer voor ons is, een goede PR begint op school, dat wil zeggen dat iedere 
medewerker en leerling bijdraagt aan het imago van onze school. Daarnaast is er een jaarlijks plan voor 
PR en werving dat onderdeel is van een PR-beleidsplan. 

 
 



  

21   

  9.2 Ambities 
Veel communicatie loopt nog vanaf de directie naar het personeel. Door de verantwoordelijkheden 
lager binnen de organisatie te leggen en medewerkers kaders te bieden waarbinnen zij de ruimte 
krijgen om initiatieven te ontplooien of mee te werken de verbetering van het onderwijs en ons beleid, 
streven wij naar meer horizontale communicatie. Dit willen wij bereiken door werkgroepen op te 
richten zoals de werkgroep onderwijsvernieuwing, die ook veel heeft bijgedragen aan delen van dit 
schoolplan. Maar ook door vaker medewerkers vanuit hun expertise te laten aansluiten bij 
directievergaderingen of stukken te laten schrijven voor in het Corbulletin. 
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10. Gegevens Corbulo College 
LVODH (Lucas Voortgezet Onderwijs Den Haag) 
Directie LVODH 
Diamanthorst 183 
2592 GD Den Haag 
telefoon 070 - 300 19 40 
fax 070 - 300 19 48 
Algemeen e-mailadres: info@lvodh.nl 
Website: www.lvodh.nl 
 
Naam school 
Corbulo College  
Techniek, Technologie en Design 
 
Adres 
Van Tuyll van Serooskerkenstraat 2  
2273 CB Voorburg  
Tel: 070-3873630  
Fax: 070-3874207 
Algemeen e-mailadres: corbulo@esloo.nl 
Website: www.corbulocollege.nl 
 
Managementteam 
Directeur     Dhr. P. van Poelgeest p.vanpoelgeest@corbulocollege.nl 
Adj. directeur    Dhr. J. Koot  j.koot@corbulocollege.nl 
organisatie, financiën en facilitair  
Afd. directeur/teamleider  Dhr. Kerkemeijer p.kerkemeijer@corbulocollege.nl 
personeel, onderwijs en leerlingenzaken 
 
Schoolinterne zorg  
Coördinator passend onderwijs Dhr. P. Moes   p.moes@corbulocollege.nl 
Leerlingbegeleider  Mw. K. Meeng   k.meeng@corbulocollege.nl 
Schoolmaatschappelijk werk Mw. A. Smolders  a.smolders@corbulocollege.nl 
 
 
Vertrouwens-/contactpersonen 
    Mw. K. Meeng   k.meeng@corbulocollege.nl  
    Dhr. P. Moes        p.moes@corbulocollege.nl 
 
Contactpersonen inspraakorganen 
Lid RMR   Mw. van de Graaf  j.vandegraaf@corbulocollege.nl 
Voorzitter MR   Mw. van de Graaf  j.vandegraaf@corbulocollege.nl 
Voorzitter ouderraad  Mw. B. Reijgers   bmwreijgers@gmail.com 
Voorzitter leerlingenraad Kay van Hulst    kayvhulst2003@gmail.nl  
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11. Bijlagen  
 

Huiswerkbeleid 
 
 
Het Corbulo College kiest ervoor een school te zijn waar huiswerk wordt gegeven. 
Huiswerk is geen doel of zich, noch is het een vervanging van het leren op school. 
Huiswerk bevordert de zelfstandigheid, zoals verantwoordelijkheid en plannen en wat 
voor ons heel belangrijk is, het heeft een positief effect op de schoolresultaten.  
(Marzano) 
 
 
Vanuit de theorie zijn er heel wat voordelen van huiswerk op te noemen. Als leerlingen 
huiswerk maken, oefenen ze thuis met de in de les opgedane vaardigheden. Zo 
onthouden en begrijpen ze de lesstof beter. Ook bevordert het de verwerking van 
informatie en leren leerlingen kritisch na te denken over waar ze mee bezig zijn. 
Daarnaast is het in veel gevallen ook gewoon een voorbereiding op de volgende les.  
Daarvoor moet huiswerk wel aan een aantal eisen voldoen. Te veel huiswerk levert 
namelijk verzadiging op, waardoor desinteresse optreedt. Hierdoor zal dit dus een 
averechts effect hebben. 
 
 
Huiswerk is zinvol wanneer: 

• Het doelgericht is. Dus niet ‘huiswerk geven om het huiswerk’. 
• leerlingen bekend zijn met het doel. 
• de moeilijkheidsgraad precies aansluit bij het niveau. 
• de hoeveelheid zorgvuldig afgewogen wordt. Bijvoorbeeld niet te veel toetsen op 

1 dag. 
• het huiswerk  nabesproken wordt. 
• het huiswerk  zelfstandig gemaakt kan worden. 

 
 
Waaruit bestaat het huiswerk: 

• Extra oefenstof. Dit is werk dat in de klas besproken is en waarvan de docent 
verwacht dat elke leerling dit zelfstandig kan maken. 

• Afmaken van schoolwerk. Leerlingen die niet zo snel werken, krijgen de 
gelegenheid om het werk thuis rustig af te maken. 

• Inslijpen van behandelde leerstof. Door geregelde herhaling van het geleerde, 
krijgt dit een vaste plaats in het geheugen. Dit kan als voorbereiding zijn op een 
overhoring. 

• Toepassen van geleerde kennis en vaardigheden. Het is bedoeld om leerlingen 
daadwerkelijk de geoefende vaardigheid te gebruiken. 

• Voorbereiding op nieuwe opdrachten, bijvoorbeeld voor een boekverslag of 
presentatie. 

 

Huiswerk protocol 
 

Het Corbulo College is een school waar huiswerk wordt gegeven. Uit onderzoek is 
gebleken dat huiswerk helpt bij het vergroten van zelfstandigheid van de leerlingen en 
zal leiden tot betere schoolresultaten en dus uiteindelijk tot het behalen van mooie 
eindexamenresultaat en. 
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Waaruit bestaat het huiswerk: 
 
• Extra oefenstof . Dit is werk dat in de klas besproken is en waarvan de docent 

verwacht dat elke leerling dit zelfstandig kan make n. 
• Afmaken van schoolwerk. Leerlingen die niet zo snel werken, krijgen de gelegenheid 

om het werk thuis rustig af te maken. 
• Inslijpen van behandelde leerstof . Door geregelde herhaling van het geleerde, krijgt 

dit een vaste plaats in het geheugen. Dit kan als voorbereiding zijn op een 
overhoring. 

• Toepassen van geleerde kennis en vaardigheden . Het is bedoeld om leerlingen 
daadwerkelijk de geoefende vaardigheid te leren gebruiken. 

• Voorbereiding op nieuwe opdrachten, bijvoorbeeld voor een boekverslag of presentatie. 
 

Wat kunnen de ouders van de school verwachten: 

• Docenten geven in Magister duidelijk aan wat het huiswerk is en of het gemaakt, 
geleerd of ingeleverd moet worden . 

• Het huiswerk wordt tijdig opgegeven. Dat betekent: maakwerk wordt minstens twee 
dagen van tevoren op Magister gezet en een proefwerk een week van tevoren. 

• De leerlingen hebben duidelijke instructies gekregen bij het opgegeven huiswerk. 
• Per dag worden maximaal twee toetsen waarvoor geleerd moet worden, afgenomen. 
• Het gemaakte huiswerk wordt besproken. Toetsen die zijn opgegeven, 

worden ook afgenomen. 
• Docenten noteren het in Magister indien het huiswerk niet in orde is. 
• De mentor neemt contact met de ouders op wanneer blijkt dat een leerling 

regelmatig het huiswerk niet of niet goed maakt of leert. 
 

Wat verwacht de school van de ouders: 
 
• Ouders kijken mee op Magister . 
• Ouders zijn op de hoogte van de schoolresultaten en de meldingen omtrent 

huiswerk, boeken en roosterwijzigingen. 
• Ouders onderschrijven het belang van huiswerk en faciliteren dit zo goed als mogelijk. 
• Ouders nemen contact op met de mentor wanneer er sprake is van problemen. 
 

Wat kunt u doen om uw kind te helpen: 
 
• Het doel bij het helpen met huiswerk  moet  altijd zijn dat uw kind  zelf 

verantwoordelijk is voor het maken van huiswerk. Houd daarbij voor ogen dat 
huiswerk maken bijdraagt aan de ontwikkeling en de groei naar zelfstandigheid van 
uw kind. 

• Sleutelwoorden bij huiswerkbegeleiding zijn: begrip, structuur en belangstelling. 
• Wanneer een kind merkt dat de ouders het huiswerk belangrijk vinden en er 

aandacht aan besteden, heeft dat een positieve uitwerking op de houding van het 
kind ten opzichte van het huiswerk. 

 
Goede voorwaarden: 

• Zorg dat uw kind voldoende tijd heeft om rustig het huiswerk te kunnen maken. U 
kunt samen met uw kind bepalen hoeveel tijd hij/zij nodig heeft en samen 
plannen wanneer het huiswerk dan het beste gemaakt kan worden. 

 
• Zorg dat er een geschikte plek in huis is, waar het kind een tijd geconcentreerd 

kan werken. Een geschikte plek is een vaste plek, die opgeruimd is, waar weinig 
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afleidingsmogelijkheden zijn, die goed van temperatuur is en waar voldoende 
licht is. We raden aan om deze plek met uw kind samen te bepalen en samen 
in orde te maken. 
 
 
 
Wilt u het onderstaand strookje meegeven aan uw kind? Hiermee bevestigt u dat 
u het protocol kent en u dit samen met uw kind heeft doorgenomen. 
 
Naam ouder/ verzorger....................................... 
 
Hiermee bevestig ik dat ik samen met mijn zoon/ dochter.................................. uit 
klas.............. het huiswerkprotocol heb doorgenomen. 
 
 
Handtekening ouder: 
 
 
 
Handtekening leerling: 

 

Pedagogische aanpak in de les 
Hoe behouden we rust in de les, geven we structuur en voorkomen we eruit sturen. 

 

Docenten op het Corbulo College 

• Staan op tijd ( eerder dan de lln.) bij de deur om leerlingen te ontvangen. Zij begroeten iedere 

leerling bij het binnenkomen en geven extra aandacht aan wie ziek is geweest of benoemen de 

regels op een positieve manier wanneer dit nodig is. 

• Starten de les vanuit rust en hanteren zoveel mogelijk de Corbulo les. 

• Activeren en motiveren de leerlingen op een positieve manier. 

• Maken tijdens de instructie tenminste gebruik van verbale en visuele ondersteuning en geven 

verlengde instructie en begeleide oefening aan lln. die dit nodig hebben. 

• Zorgen dat ze voorspelbaar zijn: zij grijpen in bij ongewenst gedrag, gaan niet in discussie 

tijdens de les, gaan na de les in gesprek met lln. en willen dan ook echt weten wat de oorzaak is 

van het gedrag. 

• Zien elke les weer als een nieuwe start en geven alle lln. een nieuwe kans. 

• Hebben begrip voor de leerlingen, maar houden zich aan de geldende schoolregels. 

• Investeren in de relatie met de leerling door in gesprek te gaan in plaats van ze de klas uit te 

sturen. 

• Gaan in eerste instantie uit van onmacht en niet van onwil. 

• Lezen de dossiers zodat ze op de hoogte zijn van de achtergrond van de lln. 

• Lezen Magister, zodat ze op de hoogte zijn van hetgeen op dit moment speelt. 
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• Sluiten de les af door elke leerling bij de deur te begroeten en feedback te geven als ‘was een 

leuke les’ of ‘zorg dat je volgende keer je spullen bij je hebt’. 

• Vragen om collegiale consultatie wanneer zij er met een leerling niet uit komen. 

 

De Corbuloles 
 
 

 

 
De Corbulo Les 

Model Directe Instructie 

LEERKRACHT 
Planning 

GROEPSNIVEAU 
uitvoering 

• Ik ben op tijd bij het lokaal. 
• Ik sta bij de deur en verwelkom de 

leerlingen. 
• Ik zorg voor registratie in Magister. 

• Hanteer consequent de regels, bijv: 
geen jassen aan in de les, geen 
kauwgom/snoep, geen telefoon 
zichtbaar. 

• Verwelkom leerlingen op een 
positieve wijze 

• bijv: “fijn dat je weer beter bent”, 
“ik hoop dat we weer net zo’n leuke 
les gaan hebben”. 

Fase 2: 
Instructie 

 
• Ik zorg dat er rust is. 
• Ik maak duidelijk welk lesmateriaal 

nodig is en welke blz. open moet 
liggen. 

• Ik herhaal de lesstof van de vorige 
keer. 

• Ik noem het doel van deze les. 
• Ik leg een verband tussen de 

voorkennis van de leerlingen en het 
doel van de les. 

• Ik behandel slechts 1 probleem. 
• Ik behandel de lesstof stapsgewijs 

en klassikaal. 
• Ik ben zelf zo min mogelijk aan het 

woord, maar betrek de leerlingen 
door vragen te stellen en ze na te 
laten vertellen. 

• Ik houd de instructie kort. 

Fase 2: 
Presentatie 

 
• Begin pas wanneer het stil is. 
• Wacht tot iedereen klaar zit. 
• Stel de vraag: ”Wie weet nog wat 

we vorige keer geleerd hebben”. 
• Maak gebruik van het bord. 
• Betrek de klas door beurten te 

geven. 
• Bied zoveel mogelijk een schema of 

een stappenplan. 
• Controleer/ vraag na of de 

leerlingen leerstof en opdrachten 
begrijpen. 

• Wees kort van stof. 
• Doe voor en denk hardop. 
• Complimenteer zoveel mogelijk 

voor het meedenken. Ook bij foute 
antwoorden. 
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Fase 3: 
Begeleide 
Toepassing 

 
• Ik oefen klassikaal wat net 

besproken is. 
• Ik bespreek klassikaal na en 

behandel daarbij nogmaals het 
stappenplan of hetgeen geleerd 
moet worden. 

Fase 3: 
(in)Oefening 

 

• Laat leerlingen klassikaal dezelfde 
oefeningen maken.( kan ook een 
deel van de oefening zijn) 

• Zorg dat alle leerlingen betrokken 
blijven. 

• Zorg voor hoge succesfactor. 
• Ik laat zoveel mogelijk de leerlingen 

aan het woord. 
• Ik ga daarbij na of elke leerling de 

oplossing begrijpt. 
• Ik doe dit stapsgewijs met alle 

leerstof. 
• Ik moedig aan en complimenteer. 

• Ga door met oefenen tot de 
leerlingen de leerstof beheersen 

• Zorg voor geleidelijke toename van 
• de moeilijkheidsgraad. 
• Hanteer rolwisselend lesgeven 

(elkaar onderwijzen) 
• Geef duidelijk aan dat fouten 

maken mag. 

Fase 4: 
Individuele 
Zelfstandige toepassing 

 
• Ik schrijf op het bord wat de 

leerlingen zelfstandig gaan maken. 
• Ik geef aan wat zelfstandig 

gemaakt moet worden of waarbij 
samengewerkt mag worden. 

• Ik geef zwakkere leerlingen extra 
aandacht/ hulp. 

• Ik geef aan wanneer het werk 
nabesproken wordt. 

Fase 4: 
Zelfstandige 
verwerking 

• Zorg dat de leerlingen onmiddellijk 
beginnen. 

• Zorg dat de inhoud gelijk is aan die 
van de voorafgaande fase. 

• Zorg voor een ononderbroken 
oefenfase. 

• Laat de leerlingen de leerstof actief 
verwerken (integreren). 

• Laat de leerlingen elkaar helpen. 
• Laat weten dat hun werk wordt 

gecontroleerd. 
• Benoem hardop al het gewenste 

gedrag dat je ziet. 

Fase 5: 
Afsluiting 

 
• Ik bespreek of het doel gehaald is. 
• Ik vraag de leerlingen wat goed 

ging, wat anders moet of waar nog 
extra uitleg bij nodig is. 

• Ik geef eventueel huiswerk. 

Fase 5: 
Terugblik 

 
• Vraag na wat leerlingen geleerd 

hebben. 
• Leer leerlingen ook kritisch naar 

zichzelf te kijken. 
• Laat thuis alleen maken wat in de 

les uitvoerig behandeld is. 
• Bespreek het belang van huiswerk. 
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 Extra: 
• Zorg voor een routine. 
• Help leerlingen met opstarten. 
• Gebruik zoveel mogelijk visuele 

ondersteuning. 
• Bied structuur. 
• Beperk het aantal prikkels. 
• Probeer niet te mopperen, maar 

help oplossingen verzinnen. 
• Maak onderscheid tussen onmacht 

en onwil. 
• Geef zoveel mogelijk complimenten 

voor het proces, niet per se voor 
het resultaat. 

 

 

Taakomschrijving Coördinator Passend Onderwijs (CPO) op het Corbulo College 

De coördinator passend onderwijs stroomlijnt vooral de organisatie van de zorg binnen de school.  
 
In het interne zorgoverleg met leerlingbegeleider, maatschappelijk werkster en schoolondersteuner van 
het samenwerkingsverband worden de belangrijkste zaken doorgesproken. De coördinator passend 
onderwijs monitort de gemaakte afspraken. Tijdens dit overleg  wordt bekeken of de hulp school 
gerelateerd is of niet. Daarna worden de nieuw aangemelde zorgleerlingen bij de juiste hulpverlener 
ondergebracht. Ook kan besloten worden de zorg extern uit te zetten. De coördinator passend 
onderwijs stuurt en monitort hierin. 
 
De aanmelding, de trajectbegeleiding en de evaluatie van geïndiceerde leerlingen behoort tot een van 
de coördinerende taken van de coördinator passend onderwijs. Hij is lid van de aanname commissie 
voor zowel nieuwe instroom klas 1 en zij instroom klas 2 en 3. Aan de hand van de aangeleverde 
gegevens geeft hij een advies omtrent aanname aan de adjunct onderwijs.     

De coördinator passend onderwijs is de spin in het web van de interne ondersteuning  en de 
verbindingsschakel tussen de school en de externe zorginstanties. In samenwerking met de 
leerlingbegeleider, adjunct onderwijs, mentor en eventueel externe partijen zorgt hij ervoor dat de 
leerling de juiste interne dan wel externe hulp krijgt aangeboden.  
Aan het eind van elk schooljaar evalueert de coördinator passend onderwijs samen met de 
leerlingbegeleider over de taakverdeling, de samenwerking en de plannen voor volgend jaar. Deze 
evaluatie wordt besproken met de directeur en adjunct onderwijs. 

 
Samenvattend de coördinator passend onderwijs 
 coördineert de ondersteuning of de zorg in de school, met leerlingbegeleider, 

schoolmaatschappelijk werk, schoolondersteuner samenwerkingsverband, koppelgenoot CJG 
en anderen. 

 leidt het interne zorgoverleg en bewaakt de uitvoering van de gemaakte afspraken. 
 verzorgt de organisatie en planning van het JES en zit deze voor. 
 1x in de twee weken klein JES  
 1x in de vier/zes weken groot JES (hieraan nemen ook LPA en jeugdverpleegkundige deel) 
 is verantwoordelijk voor het aanmelden van leerlingen met zorg bij het instroomloket van het 

regionale samenwerkingsverband. 
 onderhoudt de externe contacten betreffende de leerlingenzorg. 
 is verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding van LGF leerlingen (aanname, het opstellen van 

handelingsplannen, begeleiding, evaluatie). 
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 screent de dossiers in de aanname procedure op indicatie en specifieke onderwijsbehoeften en 
participeert in de aanname commissie van de school. Evalueert het zorgbeleid van de school en 
doet voorstellen tot aanpassing en/of verbetering. 

 maakt de aanvragen voor LWOO beschikkingen in orde in 1-loket. 
 is op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in de zorg binnen het onderwijs. 
 stelt jaarlijks een evaluatie van de verleende leerlingenzorg op en rapporteert dit aan de 

directie. 
 Is in het kader van passend onderwijs mede verantwoordelijk voor het ondersteuningsprofiel 

van de school. 
 meldt het verzuim bij leerplicht 
 is mede betrokken bij organisatie van de  leerlingbespreking, verzamelt en bereidt bovenbouw 

leerlingbespreking voor. 
 neemt deel aan extern zorgoverleg bijeenkomsten georganiseerd door het swvzhw voor 

coördinatoren passend onderwijs.  
 neemt deel aan conferenties omtrent zorg, georganiseerd vanuit het swvzhw voor 

coördinatoren passend onderwijs en andere externe zorgpartners. 
 v.w.b. de evaluatie jaarplan passend onderwijs verzorgt de CPO de gegevens voor alle 

groepsarrangementen en individuele OPP’s, voor alle leerlingen die extra ondersteuning 
hebben gehad, in OT (via consult). 
 
 

Taakomschrijving leerlingbegeleider op het Corbulo College 
 

De leerlingbegeleider  

• verzorgt de tweede lijn, gericht op het creëren van omstandigheden waarin leerlingen optimaal 
kunnen functioneren, zowel in preventieve zin als in curatieve en wordt vooral ingeschakeld 
voor enkelvoudige problematiek (faalangst, weerbaarheid, pesten, gedragsproblemen, 
problemen thuis, welbevinden). 

• voert individuele gesprekken met leerlingen.  
• heeft de mogelijkheid om (langdurige) trajecten met leerlingen aan te gaan op laagdrempelige 

basis en indien wenselijk op vertrouwelijke basis. 
• heeft de verantwoordelijkheid  om hetgeen hij met een leerling bespreekt ook te 

documenteren  
•  onderhoudt contacten met ouders betreffende de zorg 
• zet de leerlingbespreking uit en bereidt deze voor. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid van 

het verzamelen van de benodigde stukken voor de onderbouw bij de leerlingbegeleider en van 
de bovenbouw bij de coördinator passend onderwijs (CPO).  

• is lid van de aannamecommissie, leest dossiers, voert gesprekken met betrokkenen en 
adviseert. 

• onderhoudt in samenspraak met de CPO de contacten met externe hulpverleners, als coaches, 
Plusmaatje, Jeugdformaat, Rots en water 

• neemt indien nodig de Drempeltoets af. 
• schrijft een plan van aanpak voor alle zij-instromers, bespreekt dit met de mentoren, waarna de 

verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de mentoren ligt en de monitoring bij de adjunct-
directeur onderwijs 

• draagt zorg voor de benodigde documenten ter verantwoording van de gelden die gebruikt 
worden voor de verbrede ondersteuning en dient deze in bij de CPO 

• maakt OPP’s en handelingsplannen, waarna de verantwoordelijkheid bij de CPO ligt 
• denkt actief mee over onderwijsvernieuwing 
• schoolt zich op het vlak van coaching en leer- en gedragsproblemen  
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• verleent hand- en spandiensten wanneer de situatie hierom vraagt 
Jaarlijks wordt met de CPO geëvalueerd:  

• Hoe de taken verdeeld zijn 
• Of de samenwerking naar tevredenheid verloopt 
• Welke plannen gemaakt moeten worden ter verbetering voor het daaropvolgende jaar 

 
Deze evaluatie wordt met de CPO doorgesproken. De CPO neemt deze evaluatie op in de 
jaarlijkse evaluatie met betrekking tot zorg ten behoeve van de directie.  

 

Taakomschrijving mentor op het Corbulo College 
Indien er twee mentoren zijn, verdelen zij de taken onderling. 

 
• De mentor zorgt dat hij voor het begin van het schooljaar over de benodigde informatie van de 

leerlingen beschikt. Hij heeft dus de dossiers gelezen of de overdracht in Magister van de vorige 
mentor. 
 

• De mentor houdt de voortgang bij van elke mentorleerling, dit betekent:  
1. In principe dagelijks logboekmeldingen lezen. 
2. Éen keer per week ‘afwezigheid’ bijhouden en eventueel actie ondernemen. 

a. In gesprek gaan met leerling en ouders informeren 
b. Melden bij Coördinator Passend Onderwijs (CPO) 

 
• De mentor voert jaarlijks minimaal vier individuele gesprekken met de mentorleerlingen met als 

doel het positief stimuleren van de leerling. 
1. Kennismakingsgesprek in de eerste maand  Elkaar beter te leren kennen. 
2. Voortgangsgesprek voor de herfstvakantie  Het bespreken van welbevinden, 

leerachterstanden, resultaten, gedrag en verzuim  
3. Voortgangsgesprek, voor het einde van de tweede periode  Het bespreken van 

welbevinden, leerachterstanden, resultaten, gedrag en verzuim 
4. Evaluatiegesprek, voor het einde van het schooljaar Hoe is het jaar gegaan, wat zijn 

de aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar 
Tijdens deze (korte) gesprekken kunnen natuurlijk ook leerjaar-specifieke zaken aan bod komen zoals, 
start op het VO, determinatiekeuze, stage en aanmelden op het MBO. 

 
• De mentor is de contactpersoon voor ouders. Dat betekent: 

1. De mentor belt/mailt met regelmaat naar huis; ook met goed nieuws. Zorg ervoor dat je 
dit minimaal één keer in een periode doet. 

2. De mentor informeert ouders wanneer er sprake is van ongewenst gedrag en 
meldingen waar de mentor zich zorgen om maakt. 

3. De mentor heeft een luisterend oor voor de ouders en maakt eventueel afspraken met 
ouders en onderhoudt het contact over de voortgang. 

 
• De mentor onderneemt acties waardoor er in de klas een goede sfeer ontstaat en gewaarborgd 

blijft. Er is jaarlijks een klein budget per klas beschikbaar. 
 

• De mentor draagt zorg voor een zinvolle invulling van het mentoruur, waarbij de focus gericht is 
op de sociaal- emotionele ontwikkeling, studievaardigheden, toekomstperspectief of 
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incidenten. We krijgen/hebben een mentormethode als leidraad maar de invulling van het 
mentoruur mag naar eigen wens ingevuld worden. Leerjaar 1 en 2 hebben een mentoruur in 
het rooster waarbij de hele klas aanwezig is, telt als onderwijstijd. De mentoren van leerjaar 3 
en 4 hebben ook een mentoruur, dit kan zowel klassikaal als individueel worden ingezet.  
 

• De mentor geeft relevante informatie door, onder andere via Magister, aan de overige 
docenten. Tevens is hij het eerste aanspreekpunt wanneer er iets speelt tussen een docent en 
een leerling. 
 

• De mentor bereidt de leerlingbespreking voor m.b.t. de mentorklas, legt  de gemaakte 
afspraken vast in Magister en ziet er op toe dat ze nageleefd worden. 
 

• De mentor neemt tijdig contact op met de CPO of leerlingbegeleider en verstrekt daarbij de 
benodigde informatie. 
 

• De mentor en de adjunct-directeur onderwijs zijn verantwoordelijk voor de invulling van een 
interne schorsing of een vierkant rooster. Dat betekent dat er afspraken gemaakt worden over 
een werkplek, toezicht, en (af)melden op een dag.  
 

• De mentor is aanwezig bij het periodiek overleg met de adjunct-directeur Onderwijs en draagt 
er zorg voor dat het formulier ‘versterkt mentoraat’ voor aanvang van het gesprek volledig 
wordt ingevuld. 
  

• De mentor is aanwezig bij en draagt zorg voor de invulling van ouder- en informatieavonden en 
de rapportbesprekingen. 
 

• De mentor draagt zorg voor de verslaglegging in Magister t.b.v. de overdracht naar het 
volgende leerjaar en verschaft relevante informatie over het cognitieve niveau, de 
leergebieden, sterke en zwakke punten, evt. de thuissituatie en overige bijzonderheden. 
 

• De mentor organiseert en is aanwezig bij een activiteit aan het eind van het schooljaar 
 

• De mentor is op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar aanwezig, ontvangt zijn klas en 
zorgt voor praktische zaken als rooster, controle boekenpakket enz. 
 

• De mentor is verantwoordelijk voor de uitvoering van de LOB lessen en opdrachten. Deze 
worden door de lob-coördinator aangeleverd. 

Onderstaande taken horen specifiek bij de mentor van een bepaald leerjaar: 

• De mentor van leerjaar 1 gaat mee op het introductiekamp 
 

• De mentor van leerjaar 2 begeleidt de leerling naar zijn determinatiekeuze 
 

• De mentor van leerjaar 3 zorgt dat al zijn mentorleerlingen een stageplek hebben. Daarnaast 
bezoekt hij zijn mentorleerlingen bij de stage en beoordeelt de stagemap. 
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• De mentor van leerjaar 4 begeleidt de leerling naar zijn vervolgopleiding en vult VOROC in 
(inclusief doorstroomformulier.) 
 

• De mentor van leerjaar 4 bereidt de feestelijke diploma-uitreiking van zijn klas(sen) voor. 
 

Taakomschrijving LOB-coördinator op het Corbulo College  
 
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) is bedoeld om leerlingen te helpen bij het maken 
van keuzes. Door hen krachten en zwaktes van zichzelf te laten ontdekken worden zij bewust 
van hun motieven en kwaliteiten. Uiteindelijk moet dit leiden tot talentontwikkeling van de 
leerling, zelfsturing en een plan voor een toekomstige loopbaan.  
 
In brede zin is de LOB-coördinator verantwoordelijk voor de uitvoering van een goede LOB-
cyclus van leerjaar 1 t/m 4. Hieronder staan de taken van de LOB-coördinator op het Corbulo 
College. Deze zijn tot stand gekomen met behulp van de kwaliteitstandaard 
loopbaanbegeleiding van Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL), de 
LOB-takenscan van expertisepunt LOB en de persoonlijke vraag vanuit onze eigen 
schoolorganisatie en cultuur. 
 
De LOB-coördinator: 
 
 Omschrijft een weldoordachte visie op LOB en laat deze aansluiten bij de 

onderwijsmissie en –visie van de school. Hierbij worden ook de vijf 
loopbaancompetenties benoemd en verwerkt. 

 
 Overziet alle LOB-activiteiten van leerjaar 1 t/m 4. 

 
 Is verantwoordelijk voor de inhoud en aansturing van LOB. Zowel voor het PTO en PTA 

LOB als de overige invulling. Onder andere voor het ontwerpen van LOB-materiaal voor 
de mentorlessen in leerjaar 1 en 2. 

 
 Stuurt de vakdocenten aan als het gaat om het digitale portfolio van leerlingen. 

 
 Houdt het overzicht op het uitvoeren van LOB-taken en activiteiten. 

 
 Coördineert LOB-activiteiten en excursies. Tevens worden deze activiteiten 

geëvalueerd met de adjunct onderwijs. 
 
 Maakt in samenspraak met adjunct-directeuren een determinatiejaarplanning en houdt 

hier toezicht op. 
 
 Bespreekt vooraf de inhoud van de LOB (PSO)lessen met de BGV-docenten. 

 
 Bekijkt diverse LOB (PSO)lessen en stuurt bij daar waar nodig. 

 
 Is verantwoordelijk voor inhoud en uitvoering van het beoordelingsformulier. 

 
 Heeft structurele overlegmomenten met de decaan en stagecoördinator. 

 
 Is op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent LOB en zal zich indien wenselijk 

hierin bijscholen. 
 

 Heeft overlegmomenten met zowel adjunct-directeur Onderwijs (aansturing mentoren, 
docenten en individuele leerlingen) als met adjunct-directeur organisatie, facilitair en 
techniekonderwijs (planning en BGV-lessen). 
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 Analyseert samen met de decaan de doorstroom- en uitstroomgegevens van de school 
en deelt deze met de schoolleiding. 

 

Taakomschrijving Decaan op het Corbulo College 
 
Op het Corbulo college is de decaan de persoon die het proces begeleidt van de overstap van 
het VMBO naar het MBO. Veel van de taken van de decaan zullen in samenspraak met de LOB-
coördinator gaan. 
 
De decaan: 
 Is verantwoordelijk voor de ondersteuning en aansturing van de overstap naar het 

MBO. 
 Is er verantwoordelijk voor dat het digitale systeem van de overstap op een goede 

manier wordt gevuld. 
 Verzorgt voorlichting aan en voorziet in de communicatie naar ouders over de overstap. 
 Onderhoudt contact met de leerplicht om uitval te voorkomen. 
 Stimuleert het bezoeken van open dagen op het MBO 
 Monitort de aanmelding, intake en plaatsing van de leerlingen op het MBO 
 Kan een beroepsinteressetest afnemen 
 Onderhoudt de contact met de MBO’s in de regio 
 Heeft indien wenselijk contact met andere decanen 
 Heeft kennis van de vervolgopleidingen en / of weet de informatie hierover te vinden. 
 Bezoekt indien wenselijk scholingsdagen voor decanen 

 

Opleidingsplan van de HOS 
HOS visie 

Het centrale thema in de visie van de HOS is vernieuwing: we leiden docenten op die pedagogisch en 
didactisch vernieuwen. We observeren, proberen en innoveren. De belangrijkste uitgangspunten van de 
visie van de HOS zijn: 

· leren lesgeven in een vernieuwende omgeving (21st century skills); 
· professionele leergemeenschappen als bron voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke     
ontwikkeling van studenten, starters en docenten; 
· kweekvijver voor talent; 
· samen verantwoordelijk. 
 
Uitgangspunten 
 
Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving 
 
De Haagse samenleving en arbeidsmarkt verandert en vraagt andere vaardigheden van onze leerlingen; 
namelijk 21st century skills. Dit vraagt vernieuwing van ons onderwijs en daarmee ook andere 
pedagogisch didactische competenties van (aankomend) docenten in onze scholen. Het vraagt 
bijvoorbeeld om een meer onderzoekende houding en meer activerende didactiek (leren door te doen), 
waarbij de docent meer de rol van coach vervult. Ook op het gebied van ‘digitale geletterdheid’ is 
vernieuwing in het onderwijs hard nodig. Studenten kunnen hierbij een belangrijke rol vervullen. De 
HOS biedt studenten mogelijkheden om hun competenties voor pedagogische en didactische 
vernieuwing te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling in onze scholen door 
middel van observeren, proberen en innoveren. 
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Studenten maken kennis met diverse contexten door ieder jaar op een andere HOS-school stage te 
laten lopen. Op al onze scholen krijgen studenten ruimte om vernieuwingen uit te proberen en 
daarmee bij te dragen aan de onderwijsontwikkeling binnen onze scholen. 
 
Professionele leergemeenschap als bron voor onderwijsvernieuwing en persoonlijke ontwikkeling 
 
Leren en vernieuwen doen we niet alleen, maar van en met elkaar. Studenten vormen een belangrijke 
aanjager van vernieuwing op pedagogisch en didactisch gebied in de scholen. Studenten, starters en 
docenten vormen binnen de HOS een professionele leergemeenschap rondom pedagogische en 
didactische thema’s, die als bron voor vernieuwing en persoonlijke ontwikkeling dienen. 
 
 
Kweekvijver voor talent 
 
De HOS vormt een kweekvijver voor onderwijstalent voor Den Haag. In de HOS halen we nieuw talent 
binnen, we leiden talent op en behouden dit talent voor het Haagse onderwijs. We zien het als onze 
taak om start- en stadsbekwame leraren op te leiden die op pedagogisch en didactisch gebied 
vernieuwen en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken in de Haagse context. Als HOS 
hechten we veel waarde aan goede, persoonlijke begeleiding aan studenten. Om dit te kunnen 
realiseren, investeren we in de professionalisering van de begeleiders en opleiders. Ook investeren we 
in goede begeleiding van startende leraren om uitval te voorkomen. 
Samen verantwoordelijk 

 

Lerarenopleidingen en scholen werken binnen de HOS nauw samen, zoveel mogelijk in 
gelijkwaardigheid. Er vindt structurele uitwisseling en samenwerking tussen scholen en 
lerarenopleidingen plaats op het gebied van vernieuwing. Het praktijk- en het instituutsdeel van de 
opleiding sluiten naadloos op elkaar aan. We verbinden theorie en praktijk door nauwe samenwerking 
tussen de schoolopleider en de instituutsopleider (tandem) in de begeleiding en opleiding van onze 
studenten. 

 

Didactisch concept 

Uitgangspunten didactisch concept HOS 

Leren lesgeven in een vernieuwende omgeving 

· We leiden onze studenten op tot start- en stadsbekwame docenten. 
· Pedagogisch didactisch vernieuwen staat centraal in al onze (opleidings-)activiteiten. We vernieuwen 
door middel van observeren, proberen en innoveren. 
· We hanteren een activerende didactiek. 
· We stimuleren een onderzoekende houding bij zowel studenten als docenten. 
· Het brede spectrum van de HOS-scholen wordt optimaal benut. Studenten wisselen in hun 
opleidingstraject binnen de HOS jaarlijks van school. 
Kweekvijver voor talent 
· Studenten vormen een bron van vernieuwing in de scholen en in de HOS. 
· Studenten observeren, proberen vernieuwingen in de praktijk uit, evalueren en passen waar nodig aan 
en werken hierbij nauw samen met hun werkplekbegeleider. 
· We staan open voor de inbreng en ideeën van studenten en bieden ruimte voor observeren, proberen 
en innoveren. Fouten maken mag. 
 
Professionele leergemeenschap 
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· Studenten, starters, docenten en instituutsopleiders vormen binnen de HOS samen een professionele 
leergemeenschap rondom pedagogische en didactische thema’s, die als bron voor vernieuwing en 
persoonlijke ontwikkeling dienen. Ieder schooljaar stellen we met elkaar de thema’s vast die in dat jaar 
centraal staan in de professionele leergemeenschap. Deze thema’s vallen onder de volgende 
themalijnen: 
1. activerende didactiek; 
2. ict; 
3. pedagogiek, de veranderende klas; 
4. formatief toetsen. 
 
· In onze activiteiten brengen we waar mogelijk studenten, starters en docenten samen. Zij 
professionaliseren samen tijdens onze HOS-bijeenkomsten, waarin we innovatieve modules verzorgen 
rondom de HOS-thema’s (zogenaamde ‘innomo’s’). 
 
· We organiseren intervisie voor HOS-studenten op zowel schoolniveau als overkoepelend (HOS) niveau, 
waarin zij open en eerlijk kunnen zijn en leren van en met elkaar. Ook voor onze starters en wpb-ers 
organiseren we binnen de HOS intervisie. 
 
Samen verantwoordelijk 
 
· Er zijn heldere communicatielijnen tussen en binnen de scholen en instituten. 
· Er is regelmatige afstemming tussen instituutsopleider en schoolopleider (tandem). Zij verzorgen in 
nauwe samenwerking de begeleiding en opleiding van onze studenten. 
· Er vindt structurele uitwisseling en samenwerking plaats tussen scholen en lerarenopleidingen. 

 

Functiebouwwerk Corbulo College 
 

Opgesteld door : Percy van Poelgeest 

Status:   Definitief (met instemming van de MR) 

 

Inleiding.  
Dit document geeft een overzicht van de functies binnen het Corbulo College en de bijpassende 
waardering. De functies zijn n.a.v. het management statuut VO Stichting Lucas Onderwijs, de nieuwe 
functieomschrijvingen van schoolleiders gewijzigd en gebaseerd op de voorbeeldfuncties uit het 
FUWASYS 2010.  
 
 
Uitgangspunten  

• Het functiebouwwerk maakt inzichtelijk welke functies binnen het Corbulo College noodzakelijk 
worden geacht. Bij het opstellen van het nieuwe functiebouwwerk is de CAO-VO  leidend Er 
wordt met de in het FUWASYS 2010 beschreven voorbeeld functies gewerkt. Deze sluiten aan op 
de  vernieuwde functieomschrijvingen voor schoolleiders 

 
• Bij het samenstellen van het nieuwe  functiebouwwerk is naast de kwaliteiten en competenties 

die bij de huidige personeelsleden aanwezig zijn ook gekeken naar de prognoses betreffende de 
leerling aantallen en onderwijskundige ontwikkelingen de komende jaren.  

 
• Dit functiebouwwerk sluit aan bij de ambities en mogelijkheden van het Corbulo College. Indien 

sprake is van substantiële wijzigingen van de organisatie van de school (zoals bijvoorbeeld een 
forse leerlingengroei of krimp, nieuwe samenwerkingsvormen in de onderwijsketen, personele 
mutaties in de schoolleiding) zal het functiebouwwerk opnieuw worden geactualiseerd. 
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• In het cursusjaar 2016 – 2017 is het concept functiebouwwerk van het Corbulo College 
opgesteld en ter advisering voorgelegd aan de regiodirecteur. Deze heeft een positief advies 
gegeven op het functiebouwwerk.  
 

 
Functies Corbulo College.  
 
A. Directie Functie  schaal  Functiecategorie  
directeur 13  Directie  
Adjunct-directeur 12  Directie  
Teamleider/ 
Afdelingsdirecteur 

12 Directie 

   
   
Toelichting 
Stichting Lucas Onderwijs kent een raad van toezicht en een college van bestuur. Het college van 
bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de totale organisatie. Zoals in het 
Management Statuut VO is vastgelegd bestaat het ‘Bestuurs Management Team Voortgezet Onderwijs’ 
(BMT VO) uit het college van bestuur en de regiodirecteuren.  
De regiodirecteur is integraal verantwoordelijkheid voor de regio.  
De schooldirecteur is integraal verantwoordelijkheid voor de school. Binnen de scholen worden de 
directies gevormd door de schooldirecteur en diens directieteam.  
Daar er op het Corbulo College slechts sprake is van één team bestaand uit 25 à 30 docenten en de 
taken op deze kleinschalige school binnen de directie zijn verdeeld tussen de adjunct-directeur 
(organisatie, financiën en facilitair) en de teamleider/Afdelingsdirecteur (personeel als team en de 
afdelingen onderwijs, leerlingenzaken en aansturing zorgcoördinator) hebben zowel de adjunct-directeur 
als de teamleider/Afdelingsdirecteur  naast deze taken nog een lesgevende taak. Afspraken over de 
invulling van taken/portefeuilles worden jaarlijks in een gesprek tussen betrokken vastgelegd.  
 
 
B. Docent.  
Docenten kunnen worden 
benoemd in verschillende 
salarisschalen.  
 
Functie  

 
 
 
schaal  

 
 
 
Functiecategorie  

Docent LB  LB  OP  
Docent LC  LC  OP  
 
Toelichting 
De verdeling in de twee hierboven genoemde functies vormen onderdeel van de functiemix. Hierbij is er 
binnen het Corbulo College als VMBO school voor gekozen om geen docenten in de LD functie op te 
nemen, daar de daarbij behorende competenties en taken binnen de directie zijn belegd bij de 
teamleiders/afdelingsdirecteuren.  
De leden van de directie vallen buiten deze zogenaamde functiemix. Jaarlijks wordt bezien of de ESLOO 
brede functiemix afspraken aansluiten bij de ambities en mogelijkheden van de individuele scholen van 
ESLOO.  
 
 
C. Onderwijs onder-
steunend personeel. 
Functie  

Eindschaal  Functiecategorie  

Schoonmaker/kantine 
medewerker  

2 OOP  

Onderwijsassistent   4  OOP  
Conciërge 4  OOP  
Hoofdconciërge 5  OOP  
Receptionist/telefoniste/ 
adm. medewerker 

4 - 6 OOP  

Instructeur  9  OOP  
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Toelichting 

• De schoonmaker/kantine medewerker verzorgt o.a. de kantoren van de directie en kan van 
schaal 1 naar schaal 2 worden opgewaardeerd na een taalcursus Nederlands succesvol te 
hebben afgerond. 

• De medewerkers administratieve ondersteuning/telefoniste verricht o.a. de administratieve 
ondersteuning. Momenteel is er alleen een hoofdconciërge, maar door geprognotiseerde 
leerlingengroei in combinatie met mogelijk deeltijd inzet van de hoofdconciërge in de toekomst, 
is de functie van conciërge opgenomen. 

• De onderwijs assistenten ondersteunen de docenten in de lessen en bij de voorbereiding en 
nazorg hiervan. De instructeurs verzorgen onder regie van een bevoegde docent onderwijs aan 
de leerlingen, maar zijn niet bevoegd. Wanneer zij bevoegd raken kunnen zij als docent LB 
worden ingeschaald. 

 

Antipestprotocol 
 

antipestprotocol.p
df

 

Pedagogische aanpak in de vrije ruimte 
Hoe behouden we de rust binnen de school? 
 

Docenten op het Corbulo College 

• Staan op tijd ( eerder dan de lln.) bij de deur om leerlingen te ontvangen en spreken leerlingen 

aan op onrustig gedrag zoals rennen en schreeuwen 

• Kennen de geldende regels binnen de school betreffende gedrag in de gang/ vrije ruimtes  

en passen deze ook toe 

• Laten leerlingen zich ook gezien voelen wanneer zij zich door het gebouw begeven: groeten, 

maken een praatje, benoemen de regels 

• Houden leerlingen tijdens de les in het lokaal 

• Houden zich aan het surveillancerooster 

• Surveilleren actief: lopen rond, spreken lln. aan 

• Voelen zich verantwoordelijk voor alle leerlingen 

 

Belangrijkste huisregels: 

• We blijven  van elkaar af 

• Petten en jassen zijn in de locker 

• Bellen mag alleen in de aula 

• We eten en drinken alleen in de aula 

• We lopen door de gangen  
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• In de pauze is niemand in de gangen 

• Leerlingen komen en gaan alleen via het hek, niet via de hoofdingang 

 

Kwaliteitskalender 

 

 

 

 

De belangrijkste zaken per maand gecatogoriseerd.
Check op onderwijs'-momenten, overlegstructuren, planningen, interne en externe communicatie
Cursief in overzicht= eind van die maand/begin van volgende maand

AUGUSTUS wie wat
Adj.-dir. Organisatie Leerlingdossiers uitgestroomde leerlingen (waaronderexamenkandidaten) vorige schooljaar archieveren.
Adj.-dir. Organisatie Leerlingdossiers na bewaar termijn van vijf jaar vernietigen.

SEPTEMBER wie wat
directie en vakdocenten lj. 4 examencijfers analyse
directie plan public relations voor werving

OKTOBER wie wat
directie monitoren CE cijfers en bechmarken met landelijke cijgfers m.b.v. MMP
directie monitoren verschil SE-CE m.b.v. MMP

NOVEMBER wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO4 cijfers leerjaar 4
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO1 cijfers leerjaar 3
adjunct-directeur onderw. en ll.begeleider leerlingbesprekingen lj 1-2
directeur en CPO leerlingbesprekingen lj 3

DECEMBER wie wat
adjunct-directeur onderwijs monitoren ontwikkeling  cijfers rapport 1 leerjaar 1 en 2

KWALITITEITSKALENDER



  

39   

 

 

 

 

JANUARI wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO5 cijfers leerjaar 4

FEBRUARI wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO2 cijfers leerjaar 3
adjunct-directeur onderwijs monitoren ontwikkeling  cijfers rapport 2 leerjaar 1 en 2

MAART wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO2 cijfers leerjaar 3
adjunct-directeur onderwijs monitoren ontwikkeling  cijfers rapport 2 leerjaar 1 en 2
adjunct-directeur onderw. en ll.begeleid leerlingbesprekingen lj 1-2
directeur en CPO leerlingbesprekingen lj 3
directeur afname tevredenheidsonderzoek ouders
adjunct-directeur onderwijs afname tevredenheidsonderzoek leerlingen

APRIL wie wat
directie en examencommissie monitoren ontwikkeling SO6 cijfers en SE cijfers leerjaar 4
directie monitoren meerjarenopbrengsten school
directeur afname tevredenheidsonderzoek ouders
adjunct-directeur onderwijs afname tevredenheidsonderzoek leerlingen
examensecretaris SO gegevens worden opgestuurd naar CITO-BRON-DUO

MEI wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren cijfers praktijkexamens
directie bespreking resultaten uit de tevredenheidsonderzoeken en opstellen van plan ter verbetering
directeur tevredenheidsonderzoeken uploaden in 'Vensters voor Verantwoording' 

JUNI/JULI wie wat
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren ontwikkeling SO3 cijfers leerjaar 3
Directie monitoren eindcijfers klas 1 en 2
adj.-dir. onderwijs en ex. com. monitoren CE cijfers
Directie monitoren eindcijfers leerjaar 4
directie en vakdocenten lj.4 uitslagvergadering 4e leerjaar (1e termijn)
adj.-dir. onderwijs en ex. com. docenten vragen om analyse resultaten van hun vak en klassen
adjunct-directeur onderw. en ll.begeleid cijfervergadering leerjaar 1 & 2
directeur en CPO cijfervergadering leerjaar 3
directie evaluatie jaarlijkse plan van aanpak
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Procedure leerlingbespreking m.b.v. PD matrix 
 
 

1. Mentoren vullen de namen van de leerlingen, de vakken en de docenten zo snel mogelijk in  de 
PD matrix. 

Dat gaat als volgt: 
• Je gaat naar de Portal 
• Je klikt op Corbulo College 
• Je klikt op documenten 
• Je klikt op zorg 
• Je klikt op PD matrix 
• Je klikt op schooljaar 2018/2019 
• Je klikt op de PD matrix van je mentorklas 
• Je opent de matrix in Excel 
• Je klikt op werkmap bewerken 
• Je vult alle namen in 
2. Docenten gaan op dezelfde wijze naar de matrixen en vullen dan per leerling in of de leerling  

Presteert en Doet -> PD  ( geen problemen) 
Niet presteert, maar wel doet-> NPD (leerproblemen) 
Presteert, maar niet doet -> PND ( gedragsproblemen) 
Niet presteert en niet doet -> NPND ( alarm) 

3. De mentor bekijkt de matrix en kiest 2 a 3 leerlingen uit, die opvallen en die besproken gaan 
worden tijdens de leerlingbespreking. 

4. De mentor vult voor elke leerling het formulier in. ( zie bijlage) Hiervoor is het belangrijk dat er 
een gesprek ingepland wordt met de betreffende leerlingen. De hulpvraag moet namelijk ook 
door hun gesteld worden en weergegeven in het formulier. Let op: de leerling moet dus inzien 
dat er sprake is van een probleem en moet dus ook bereid zijn om hulp te aanvaarden en zelf 
in actie te komen. De ingevulde formulieren worden naar de leerlingbegeleider en de 
coördinator passend onderwijs verzonden per mail. 

5. De leerling besprekingen vinden plaats, waarbij de adjunct-directeur onderwijs de klassen 1 en 
2 voorzit en de klassen 3 en 4 door de directeur worden voorgezeten 

6. Tijdens de leerlingbespreking worden de formulieren uitgedeeld en besproken, waarbij de 
focus ligt op de oplossingen, want de problemen zijn immers al uitvoerig geïnventariseerd. 

7. Uit deze besprekingen volgen acties. De mentor geeft deze weer in Magister en koppelt deze 
terug naar leerling en ouders. 

 
Het tijdspad wordt voor elke leerlingbespreking door de leerlingbegeleider gedeeld via de mail 
… :                  PD Matrix staat op Portal, iedereen vult de matrix in. 
… :                  Mentor kiest 2/3 lln. uit en vult formulieren in 
… :                  Formulieren OB naar leerlingbegeleider en adjunct-directeur onderwijs/ BB naar      
          coördinator passend onderwijs en directeur 
… :                  Leerlingbespreking voorzitter OB – adjunct-directeur onderwijs, voorzitter BB- directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer de PD matrixen zijn ingevuld door de docenten voeren de mentoren gesprekken met hun 
mentorleerlingen om zo hun hulpvragen helder te krijgen. 
 
Zij kunnen hiervoor de volgende vragen gebruiken: 
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1. Waar loop je tegenaan/ wat vind je lastig/ wat vind je niet goed gaan/waar heb je last van? 
2. Dit signaleren wij. Herken je dat? 
3. In welke situaties gaat het wel goed?  

Wat doe je er zelf al aan? 
Wat is het effect hiervan? 
Heb je een idee waar de oorzaak ligt? 

4. Hoe zou je willen dat de situatie zou zijn? 
Benoem de voordelen die je dan zou ondervinden. 

5. Waaraan zou je kunnen  merken dat je probleem verbeterd/verholpen is? 
6. Wat zou je er zelf aan kunnen doen? 
7. Dus jouw vraag is: 

 
Voorbeeld:  
Hoe kan ik mijn werkhouding verbeteren? 
Hoe kan ik minder kletsen? 
Hoe krijg ik minder op mijn kop tijdens….. 
Hoe kan ik voldoendes halen bij…. 
 
( mocht je denken: mmm, komt me bekend voor. Klopt. Dit hebben we al eens eerder 
verstuurd.) 
 
 
Daarnaast is het voor de mentoren belangrijk zelf duidelijk te hebben wat het doel is van het 
inbrengen van deze leerling voor de bespreking. 
Suggesties : 
Hoe kunnen we deze leerling structuur bieden om… 
Hoe motiveren we deze leerling om… 
Hoe creëren we situaties die… 
Welke aanpak helpt om… 
Hoe laten we …………succeservaringen opdoen 
Hoe stimuleren we… 
 
 

Formulier effectieve leerlingbespreking d.d. 
Naam leerling: 

Klas:  

Mentor: 

1. Signalen: (Geef weer wat opvalt m.b.t. de recente resultaten en de informatie vanuit 
het logboek.) 

• Prestaties:  
 

• Gedrag: 
 

• PD Matrix:  
 

 
2. Ik wil dit duidelijk hebben na deze bespreking:  
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3. Schrijf de relevante punten op uit het dossier  
m.b.t. Capaciteiten: (bijv. IQ,  leerachterstanden): 

 
m.b.t. de persoonsontwikkeling: ( gedrag, competenties, belemmeringen, houding, 
behoefte) 
 

4. Welke belangrijke informatie heb je gekregen vanuit het gesprek met deze leerling: ( 
m.b.t. school en persoonlijke omstandigheden, wat moet je wel en wat moet je niet 
doen bij deze leerling, wat zijn stresssituaties, wat is zijn/ haar hulpvraag ) 

 

5. Kun je op basis van het voorgaande conclusies trekken m.b.t. doe-vakken, 
theorievakken, docenten etc. 
 

 

6. Wat werkt en wat werkt niet: 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Wie gaat wat doen: 
 
Leerling: 
 
 
Docenten: 
 
 
 
Mentor: 
 
 
Ouders: 
 
 
Zorg: 
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Professioneel Statuut, Corbulo College  
 

1. Doel 
 

In dit professioneel statuut geven de leraren en de schoolleiding van het Corbulo College 
nadere invulling aan de wijze waarop zijn de zeggenschap van leraren, als bedoeld in de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs, organiseren. 

2. Kaders 
 

Bij het geven van invulling aan de zeggenschap van leraren baseren we ons op de ambities van 
onze school, het koersplan van Lucas Onderwijs en de professionele standaard1 van de 
beroepsgroep, tegen de achtergrond van de wet- en regelgeving van de overheid. 

 
De wet- en regelgeving legt de volgende basis voor de bekwaamheid en professionaliteit van de 
leraar in zijn werkomgeving: 

I. Door zijn kennis en kunde ten aanzien van de vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische bekwaamheid toont een leraar aan dat hij zijn werk als leraar en als 
deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s 
vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.2 

II. Leraren dienen te beschikken over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en 
pedagogische zeggenschap, waaronder wordt verstaan de zeggenschap over: 

a. de inhoud van de lesstof; 
b. de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden 
gebruikt; 
c. de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar 
uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de 
contacten met de ouders; 
d. het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van 
de leraren als onderdeel van het team.3 

III. dat leraren door te beantwoorden aan de (her-)registratie-eisen t.b.v. de eventueel 
verplichte inschrijving in het lerarenregister waarborgen dat zij ook op langere termijn 

blijven voldoen aan de bekwaamheidseisen.4 
 

De zeggenschap waar het hier om gaat is gericht op het onderwijskundig beleid. Deze zeggenschap 
moet worden onderscheiden van medezeggenschap in het kader van de Wet Medezeggenschap 
op Scholen (WMS). Zowel in de onderwerpen als in de intensiteit van de zeggenschap heeft de 
wetgever een scherp onderscheid aangebracht. De medezeggenschapsstructuur en de 
zeggenschapsstructuur hebben elk een eigen domein, populatie en reglementering. 

 
De eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs, het functioneren van de school 
en het personeelsbeleid berust bij het schoolbestuur. In Koersbeweging 2022 brengt Lucas 
Onderwijs als schoolbestuur het streven naar continue professionalisering tot uitdrukking: 
- door gebruik te maken van de kennis en vaardigheden die binnen en buiten Lucas Onderwijs 

en de school zijn te verwerven; 
- door in het team de professionele ruimte, competentie en relatie als uitgangspunt te nemen 

en de professionele groei te bevorderen. 
 

1 Nog te ontwikkelen door de beroepsgroep, on hold gezet in 2018. Indien ontwikkelingen van het lerarenregister daartoe aanleiding 
geven, zullen we de tekst van het professioneel statuut opnieuw bezien. 
2 Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel, art. 2.2. 
3 Wet op het Voortgezet Onderwijs, art. 32 e. 
4 Wet op het Voortgezet Onderwijs, art. 41 a en volgende. Het lerarenregister is in de zomer van 2018 on hold gezet 
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De sturingsfilosofie van Lucas Onderwijs wordt tot uitdrukking gebracht in de begrippen 
vertrouwen, solidariteit, ontwikkeling, verantwoordelijkheid, dialoog en maatwerk. Deze 
begrippen scheppen een kader voor het realiseren van richting, ruimte en rekenschap op basis van 
handelingsruimte. Aan die handelingsruimte geven wij op het Corbulo College een invulling 
passend bij de doelen die wij in ons schoolplan stellen. 

 
De kwaliteit van het onderwijs wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de leraar. 
De kwaliteit van de leraar kan professioneel alleen volledig tot uitdrukking komen als binnen de 
arbeidsverhoudingen in de onderwijsorganisatie ook recht wordt gedaan aan de professionele 
zeggenschap van de leraar. Dat betekent dat het bestuur en de schoolleiding ruimte geven aan de 
regie van leraren over de vormgeving aan en de ontwikkeling van het onderwijs, maar ook dat 
leraren regie nemen en ruimte benutten. 
Deze regie is ‘horizontaal’ georganiseerd. Dat wil zeggen dat leraren op individueel niveau, maar 
ook op team-, sectie- of afdelingsniveau met elkaar het onderwijs ontwikkelen en vormgeven. De 
leraar heeft hier de rol van professional en is als zodanig bevoegd om binnen de gegeven kaders, 
zelfstandig dan wel in collegiale samenspraak, beslissingen te nemen over de beroepsuitoefening. 
Die rol wordt onderscheiden van de rol van werknemer, waarin ‘verticaal’ een gezagsverhouding 
met het bestuur (werkgever) en de schoolleiding aanwezig is. De leraar is in zijn rol van werknemer 
verantwoording verschuldigd over alle taken, inclusief de beroepsinhoudelijke aspecten die 
worden uitgevoerd ter vervulling van de functie. 

3. Professionele ruimte en zeggenschap 
 

Onder professionele ruimte verstaan we de interne zeggenschap van leraren over de vormgeving 
van het onderwijskundig en kwaliteitsbeleid in de dagelijkse schoolpraktijk. Dit beleid neemt in de 
onderwijspraktijk de vorm aan van beslissingen en handelingen van leraren, dus in processen 
waarvoor de leraar als professional de verantwoordelijkheid draagt (binnen afgesproken kaders op 
diverse niveaus, zoals werkplannen, schoolplan, visie, identiteit, wettelijke eisen etc). 
In het schoolplan, de schoolgids en ons reglement MR zijn onze bij dit item behorende afspraken 
vastgelegd. 

4. Betrokkenheid bij besluitvorming 
 

Binnen het Corbulo College worden belangrijke beleidsbepalende onderwijsdocumenten niet 
eerder vastgesteld dan nadat de leraren daarover hun professionele opvattingen hebben kunnen 
geven. Wij hebben het dan in ieder geval over het schoolplan en de onderwijskundige 
uitwerkingen die daaruit voortvloeien. 

5. Rollen, verantwoordelijkheden en verhoudingen 
 

Professionaliteit wordt gekenmerkt door het delen van gezamenlijke professionele opvattingen, 
waarden en normen tussen de beroepsbeoefenaren. In het Corbulo College brengen we de 
wettelijke zeggenschap daarom primair onder in collegiale bespreking in het team. Door middel 
van teamafspraken borgen wij dat de vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische 
zeggenschap op hoofdlijnen wordt gedeeld tussen de leraren. 

 
Deze zeggenschap brengen we onder meer tot uitdrukking in de volgende concrete punten: 
- Leraren worden betrokken bij het evalueren van het taakbeleid. 
- Leraren worden betrokken bij een nadere invulling van de bekwaamheidseisen voor leraren op 

schoolniveau. 
- Leraren worden betrokken bij het werken met kwaliteitssystemen. 
- Leraren dragen de verantwoordelijkheid voor het werk van de lio’s, stagiair(e)s en 

onderwijsassistenten die hun taken in het bereik van de leraar uitoefenen. 
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6. Randvoorwaarden voor succes 
Voorwaardelijk voor professionele ruimte zijn de mogelijkheden om de professionele 
verantwoordelijkheid te realiseren. De leraar mag van de schoolleiding verwachten dat zij hem 
ondersteunen bij het uitoefenen van zijn professie op een wijze die in overeenstemming is met zijn 
professionele verantwoordelijkheid. 

 
Wij geven hieraan op het Corbulo College de volgende invulling: 
a. Leraren worden in hun professionele aanpak zoveel mogelijk ondersteund door de 

schoolorganisatie. 
b. De materiële, personele en ruimtelijke faciliteiten, het kunnen raadplegen van vakliteratuur, 

deskundigen en vakgenoten dienen in overeenstemming te zijn met wat het beroep van leraar 
vraagt. Het peil van de voorzieningen voor onderwijsmedewerkers en leerlingen/studenten is 
verbonden met de kwaliteitseisen die aan het onderwijs gesteld kunnen worden. 

c. Bij conflicten over die voortvloeien uit de begeleiding van leerlingen en de contacten met 
ouders krijgt de leraar voldoende ondersteuning. Van ingediende klachten wordt de leraar zo 
snel mogelijk in kennis gesteld. 

d. In zijn hoedanigheid van werknemer gedraagt de leraar zich als een goed werknemer en houdt 
hij zich aan de aanwijzingen die met het oog op een goede schoolorganisatie door de 
schoolleiding worden gegeven. 

e. De leraar gaat zorgvuldig om met zijn leerlingen en alles wat over hen vastgelegd wordt in 
dossiers en registraties. Hij draagt zorg voor vertrouwelijkheid en geheimhouding. De leraar 
zorgt voor een veilig werkklimaat voor leerlingen en collega’s. 

7. Professionele ontwikkeling 
Professionele leraren zijn gehouden te werken aan een voortdurende professionele ontwikkeling 
door vakkennis op peil te houden, vakdidactische en pedagogische bekwaamheden (verder) te 
ontwikkelen, zoals vereist in wet- en regelgeving (door de overheid, de beroepsgroep en de 
werkgever). 

 
a. In overleggen zoals functionerings- of voortgangsgesprekken maken we afspraken over 

gezamenlijke en individuele scholing die deze gebieden en de 
thema’s uit ons schoolplan raakt. We verbinden op deze wijze a.h.w. de competentie- 
ontwikkeling van de individuele leraar met onze collectieve competentieontwikkeling door 
opgedane kennis door te geven en als team onze kennis te verbreden en verdiepen 
(kenniscreatie). 

b. Leraren hebben recht op coaching en begeleiding. Het accent ligt hierbij op de begeleiding van 
de startende leraar. 

c. Ook na de beginperiode staan de leraren open voor de kansen die intervisie en supervisie 
bieden om professionaliteit te versterken. 

d. De leraar krijgt de gelegenheid te voldoen aan de bekwaamheidseisen van de wet Beroepen in 
het onderwijs en/of het lerarenregister (5). 

e. Het plan van scholing en professionalisering ten dienste van het onderwijsproces wordt in 
het team ontworpen. Naast deze teamaanpak is er aandacht voor scholing in het kader van 
een persoonlijke en/of professionele ontwikkeling; een gedeelte van het 
scholingsbudget zal hiervoor worden gereserveerd. 

8. Evaluatie en bijstelling 
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Tegelijk met de vierjaarlijkse evaluatie van het schoolplan evalueren wij de werking van het 
professioneel statuut. Mede in relatie tot het nieuwe schoolplan stellen wij desgewenst het 
statuut bij. 

5. De ontwikkeling van het lerarenregister is in 2018 on hold gezet. Nieuwe afspraken over dit thema worden vertaald naar concrete 
gedragingen en activiteiten in het professioneel statuut. 

 

Instemming MR 
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