Schoolplan
2021-2025
Handige
interactieve
PDF!

Samen maken we het verschil.
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Of blader door
de onderwerpen

Voorwoord
In dit schoolplan schetsen we
onze koers voor het Markland
College Zevenbergen. Op weg naar
2025 geven we aan wat we willen
vasthouden, waar we ons willen
verbeteren en welke innovaties we
op willen pakken. Dit is ons plan en
met ‘ons’ bedoel ik al die mensen,
instellingen, bedrijven en andere
organisaties die belangrijk zijn voor
onze schoolgemeenschap.

komsten in school plaats. De eerste bijeenkomst
had duidelijk een technisch-praktisch karakter met
stakeholders als Havenschap Moerdijk, partners uit
ons ketenonderwijs (basisscholen en vervolgoplei
dingen) en verenigingen. De tweede bijeenkomst
was meer maatschappelijk-generiek van aard met
deelnemers als de gemeente Moerdijk en jongeren
werk. Tijdens deze stakeholdersbijeenkomsten,
waar ook personeelsleden bij aangeschoven waren,
zijn we in dialoog gegaan met elkaar over elkaars
maatschappelijke propositie en meerwaarde.
Welke wederkerigheid hebben we elkaar te bieden
om samen het verschil te kunnen maken voor de
jeugd in onze regio?

Tijdens de vorige schoolplanperiode was vervol
making van het onderwijsaanbod een absoluut
speerpunt. Als betrouwbare en gevestigde onder
wijsorganisatie vinden we het nu van belang om de
kwaliteit van ons onderwijsniveau, ons team en
onze koers verder te professionaliseren.

Tijdens studiedagen hebben we met het personeel
de verdiepende dialoog gehad over onze maat
schappelijke rol, verantwoordelijkheden, uit
dagingen en kansen. Ouder(s)/verzorger(s) en
leerlingen zijn, vanwege de beperkende richtlijnen
rondom COVID-19, digitaal betrokken geweest bij
de totstandkoming van dit schoolplan.

Het was geen gemakkelijke weg om te komen tot
dit schoolplan. De effecten van de coronapandemie
hebben duidelijke sporen nagelaten in het gehele
proces van de totstandkoming van dit schoolplan.
In een vroeg stadium, eind 2019, zijn we begonnen
met de eerste lijnen van het schoolplan. In deze
periode vonden ook twee stakeholdersbijeen

De afweging tussen wat aan input is geleverd
vanuit de stakeholdersbijeenkomsten (= het
‘willen’), de uiteindelijke keuzes (= het ‘doen’)
en het organiseren (= het ‘kunnen’) levert een
constant spanningsveld op. Voor het Markland
College Zevenbergen als lerende organisatie een

“Samen maken
we het verschil.”
constante uitdaging om daarin een juiste balans
te zoeken.
Ondanks de hobbelige route ben ik trots op dit
proces waarin we samen de belangrijke keuzes
gemaakt hebben. Ik waardeer de betrokkenheid en
het enthousiasme waarmee we samen tot dit plan
gekomen zijn. Ik wil iedereen die op welke manier
dan ook heeft meegedacht van harte bedanken
voor zijn of haar inbreng. Op weg naar 2025 heb ik
er alle vertrouwen in dat dit plan een inspiratiebron
zal zijn voor ons handelen en de keuzes die we
maken in het belang van onze leerlingen. Samen
maken we het verschil; voor onze regio, maar
vooral voor onze leerlingen. Het gaat immers
om hun toekomst!

Richard Rovers
Rector Markland College
Zevenbergen
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Ons fundament
Het Markland College Zevenbergen
is een school voor mavo-, havo- en
vwo-onderwijs, waar leerlingen en
medewerkers elkaar ontmoeten
in een veilige, internationaal
georiënteerde en duurzame leer- en
werkomgeving. Kwalitatief goed
onderwijs is voor ons de norm.

Volgende

We maken met het Markland College Oudenbosch
deel uit van de Stichting Markland College. Samen
bieden we met ruim 240 medewerkers onderwijs
aan ca. 2.300 leerlingen. De scholen in Oudenbosch
en Zevenbergen zijn beide regioscholen met
samen een compleet onderwijsaanbod. Binnen
de scholen zijn de leerniveaus kleinschalig
georganiseerd. Leerlingen voelen zich thuis en
waarderen de persoonlijke benadering. Tussen
docenten en medewerkers is er een collegiale
sfeer. Samen staan we voor kwalitatief goed en
toekomstgericht onderwijs in de regio.
Het Markland College Zevenbergen en haar
voorlopers zijn geworteld in een lange katholieke
onderwijstraditie. Wij erkennen en waarderen deze
traditie en handelen daarnaar. Wij respecteren ook
andere godsdienstige en levensbeschouwelijke

opvattingen en verdiepen ons regelmatig in de
vraag welke waarden wij van wezenlijk belang
vinden om uit te dragen. Identiteitsontwikkeling
hoort hierbij en is een zoektocht naar mens zijn in
deze tijd.
Markland College Zevenbergen is een relatief
jonge schoolgemeenschap. In 1996 werd de
Catharinamavo in Zevenbergen opgenomen in de
fusie naar het Markland College. Naast het mavoonderwijs werden hier ook de eerste twee jaren
van havo- en vwo-onderwijs aangeboden. In 2014
kwam daar de bovenbouw van de havo- en vwoafdeling bij en in 2016 leverde onze school haar
eerste leerlingen af met een behaald havodiploma.
Een jaar later volgde de eerste groep leerlingen
met een vwo-diploma. Vandaag de dag zien we
dat alle afdelingen (mavo, havo en vwo) met haar
behaalde cijfers boven de landelijke gemiddeldes
scoort. De groei naar volwaardig onderwijs in de
gemeente Moerdijk heeft plaatsgevonden tussen
2014 en 2017. In die periode is het leerlingenaantal
gegroeid van zo’n 600 leerlingen naar gemiddeld
1.050 leerlingen. Het hoogst aantal leerlingen dat
de school heeft geteld is ruim 1.200.
De school is in de afgelopen periode op zoek
gegaan naar haar meerwaarde voor de regio.
Duidelijk is dat we een betrouwbare partner zijn
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voor allerlei stakeholders door het geven van
goed onderwijs in onze regio. Het kwalitatief
goede onderwijs valt af te meten aan de goede
onderwijsresultaten en tevredenheidsonderzoeken
van de school. Alle afdelingen scoren ieder jaar
(ruim) boven het landelijke gemiddelde als het gaat
om slagingspercentages, maar ook de doorstroom
tussen de leerjaren is goed op orde. Leerlingen
zitten snel op hun plek en krijgen daarmee
een heldere diplomaverwachting. Tevreden
heidsonderzoeken tonen aan dat leerlingen zich
hier thuis en veilig voelen. De school kenmerkt
zich door, ondanks de afgelopen groei, ervaren
kleinschaligheid en geborgenheid. Dat is ons stevig
gezamenlijk fundament.

Volgende

Ook de inspectie constateert dat er binnen
de school goed zicht is op kwaliteit en dat er
systematisch wordt gewerkt aan opbrengsten en
doelen. Bovendien geeft de inspectie aan dat de
school betrokken mensen kent waar de mindset
goed van is en waar vanuit eenzelfde visie gewerkt
wordt. Deze kwaliteitscultuur werd zelfs met goed
beoordeeld (Inspectie van ons onderwijs,

“Een school om
trots op te zijn
en die staat in
de regio!”
oktober 2018). Hoewel de school nog steeds in
ontwikkeling is, valt duidelijk vast te stellen dat
er voor iedere leerling een plaats is. Zo biedt de
school maar liefst vijf leerroutes aan die aansluiting
bieden op talenten en voorkeuren van leerlingen.
Voor iedereen valt er in Zevenbergen iets te kiezen
en dat maakt de school uniek in haar regio.
Kortom, een school om trots op te zijn
en die staat in de regio!
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Waar staan we voor: missie, visie en waarden
Binnen Stichting Markland College hebben we gezamenlijk de missie,
visie en kernwaarden geformuleerd (zie bijlagen). Wij sluiten hierbij aan
en vullen deze op onderdelen aan voor onze school.
Onze missie
Wij bieden leerlingen onderwijs dat hen onder
steunt bij het ontdekken van talenten en hen
uitdaagt een zo goed mogelijk leerresultaat te
bereiken. Leerlingen ontwikkelen zich tot wend
bare, verantwoordelijke en ondernemende jong
volwassenen. Onze medewerkers zijn nieuwsgierig,
blijven leren en delen hun kennis. Samen met
onze omgeving werken we aan een succesvolle
voorbereiding op hun toekomst.
Onze visie
Het Markland College Zevenbergen is een school
waar leerlingen en medewerkers elkaar ontmoeten
in een veilige, internationaal georiënteerde en
duurzame leer- en werkomgeving en waar
kwalitatief goed onderwijs de norm is.

Volgende

We bieden al onze leerlingen uit de regio een
gedegen voorbereiding en basis voor hun verdere

leven in de maatschappij met thuisnabij onderwijs.
De school is een schakel in de opleidingsketen
tussen de basisschool en het vervolgonderwijs
(mbo/ hbo/ universiteit of het werkzame leven).
We maken onze leerlingen ook bewust van de
verantwoordelijkheid die zij dragen voor elkaar
en voor de samenleving als geheel. We zetten
leerlingen aan tot het aannemen van een tolerante
houding door hen in de hele schoolloopbaan te
laten oefenen met democratische principes: leren
werken in groepen of deel uitmaken van een
leerlingenpanel.
Vanuit deze visie geven we onze ambities voor
de komende jaren vorm. In deel 2 werken we dit
verder uit voor ons onderwijs, onze leerlingen,
onze medewerkers en onze organisatie.

Vorige

Klik op een
onderwerp

Voorwoord

1 Ambities

2 Onderwijs

3 Leerlingen

4 Medewerkers

5 Organisatie

Bijlagen

Onze kernwaarden
Ook de komende jaren blijven wij flexibel inspelen op veranderende omstandigheden.
Veranderingen zien we als kansen en mogelijkheden tot verbetering en vernieuwing.
Dat doen we vanuit de kernwaarden:

Volgende

We vertrouwen

We verbinden

We verschillen
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1. Onze ambities
Vanuit Stichting Markland College
zijn voor deze periode drie
strategische ambities gesteld met
onderliggende doelen. Deze zijn voor
onze school een belangrijk vertreken ijkpunt voor onze ambities in
deze schoolplanperiode.

1
•

4 Medewerkers

5 Organisatie
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Wij werken vol vertrouwen
aan onze toekomst
We ondersteunen de ontwikkeling van onze
docenten, medewerkers en leidinggevenden
met een ambitieuze professionaliserings
agenda.
We ontwikkelen beleid en een bijbehorend
aanbod dat de vitaliteit van onze medewerkers
ondersteunt.
Bij de werving zorgen wij voor een docentenen medewerkersprofiel waarin duidelijk naar
voren komt wat wij voor onze nieuwe collega’s
van belang vinden.
We zijn een op leren gerichte organisatie.
We proberen nieuwe dingen uit, leren van
onze successen en gebruiken deze om ons
verder te verbeteren.
We streven naar duurzaamheid en werken
toekomstgericht.

•

•

•

•

2

•

•
•

•

3
•

Wij verbinden met elkaar
en onze omgeving
•

•

•

We zoeken de verbinding met elkaar door
persoonlijke aandacht en maatwerk in onze
aanpak.
We bouwen onze samenwerkingsafspraken
met partners in de samenleving en het bedrijfsleven verder uit en versterken op die manier
het ondernemend denken van onze leerlingen,

maar ook van onszelf.
We werken nauw samen met de toeleverende
scholen van het primair onderwijs en zetten
ons in voor een vloeiende overgang naar het
vervolgonderwijs, waarbij ook onze junior
colleges een rol spelen.
We ontwikkelen stakeholderbeleid dat gericht
is op langdurige en wederkerige relaties.
We nemen met onze collega-scholen de verantwoordelijkheid voor een goed aanbod van
gevarieerd onderwijs in de buurt en vertalen
dit waar mogelijk in concrete afspraken.
We bouwen verder aan onze reputatie en
communiceren proactief met onze omgeving.

•

Wij maken het verschil
in maatwerk onderwijs
We nemen een voortrekkersrol in de
ontwikkeling van nieuwe ideeën en initiatieven
in het onderwijs, waarbij we uitgaan van aantoonbare verbetering van het onderwijs en
het leerproces.
Wij bieden zoveel als mogelijk maatwerk voor
elke leerling. Het leren, de begeleiding en de
keuzes kunnen voor elke leerling anders zijn.
We gaan uit van brede ontwikkeling, waarbij
we onze leerlingen ondersteunen bij hun ontwikkeling tot wendbare, verantwoordelijke en
ondernemende wereldburgers.
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2. Ons onderwijs
Op onze school bieden we onderwijs
in de schoolsoorten atheneum, havo
en mavo.

•

•

Volgende

Met ons onderwijs spelen we in op (toekomstige)
ontwikkelingen in de regio Moerdijk. We erkennen
hierin zowel een onderwijskundige als een maat
schappelijke plicht. We vinden het belangrijk om
onze leerlingen als toekomstige werknemers te
behouden voor de regio en daarmee een bijdrage
te leveren aan het vestigingsklimaat en de arbeids
markt van de gemeente Moerdijk. We willen hier
met ons onderwijs een verschil maken door in te
spelen op de vraag en behoeften van ondernemers
en organisaties in de regio. Daarbij maken we de
verbinding met de talenten en voorkeuren van
onze leerlingen en staat persoonlijke groei voorop.
Binnen een begrijpelijke structuur en met moti
verende begeleiding kunnen leerlingen zelf hun
leerproces organiseren en plannen, en ver
antwoordelijkheid dragen voor het eigen
leerproces.
Het onderwijs op het Markland College
Zevenbergen kent drie domeinen (Gert Biesta):
• Kwalificatie, ofwel het door de leerling eigen
maken van kennis en vaardigheden (specifiek
of breed).

Socialisatie, ofwel de leerling voorbereiden
op een leven als lid van een gemeenschap en
kennismaken met tradities en praktijken (bijv.
sociaal-politiek, cultureel, professioneel).
Subjectivering, ofwel vorming van de leerling
(bijv. autonomie, verantwoordelijkheid).

Voor ons als school is het de uitdaging om voort
durend een balans te vinden tussen deze drie
domeinen. Soms kunnen we besluiten dat een
van de drie domeinen tijdelijk belangrijker is, bij
voorbeeld als we onze leerlingen moeten helpen
omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid.
Op een ander moment, bijvoorbeeld in de examen
periode, kan kwalificatie tijdelijk de overhand
krijgen. Maar op de lange termijn moeten deze
drie domeinen in evenwicht zijn.
Om ons onderwijs de komende jaren te blijven
ontwikkelen, hebben we voor ons onderwijs vier
hoofdambities gesteld:
1 Inspelen op de ontwikkelingen in de regio
en op de arbeidsmarkt
2 Verder uitbreiden maatwerk met leerroutes
3 Leren in de praktijk en maatschappelijke
context
4 Didactiek en toetsing: gedifferentieerd,
hybride, blended en op maatwerk gericht

Vorige
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2.1 Inspelen op de ontwikkelingen
in de regio en op de arbeidsmarkt
Binnen de regio werken we samen aan het
benutten van de kracht van de regio en ‘decentraal
eigenaarschap’. Specifiek voor de regio spelen
zaken als de vergrijzing en ontgroening (wijk
gerichte aanpak), duurzame ontwikkeling en
ontwerpgericht leren.

Volgende

West-Brabant staat onder andere bekend om de
logistieke sector, waarbij veel vraag is naar techniek
en innovatie. Vanuit die gedachte vormt onze
school een springplank naar allerlei beroeps
groepen in onze directe omgeving. Dit geldt niet
alleen voor bijvoorbeeld de technische of logistieke
sector, maar ook voor partijen als de ouderenzorg
en de waterschappen. Ook de komende jaren
zullen we nadrukkelijk deze verbinding blijven
zoeken door het aanbieden van bijvoorbeeld
stageplekken (“van binnen naar buiten”) en door
het inzetten van gastsprekers uit bepaalde
sectoren (“van buiten naar binnen”). Het Markland
College Zevenbergen speelt ook een nadrukkelijke
rol in de nog steeds heersende rolbevestiging,
bijvoorbeeld richting deelname van vrouwen
in technische beroepen (Technasium en Bèta
Challenge Programma).
Verschillende partijen zien nu en/of in de toekomst
een tekort op de arbeidsmarkt voor de eigen
sector. Deels heeft dit te maken met een gebrek

aan de juiste competenties bij potentiële
medewerkers en anderzijds heeft een aantal
andere sectoren ook last van hun imago. Lokale
ondernemers zien een schaarste aan goed op
geleid personeel, waardoor steeds meer taken
naar het buitenland verdwijnen. Ze hebben daar
naast behoefte aan medewerkers met andere
competenties en vaardigheden, zodat zij kunnen
inzetten op diversificatie. Als het gaat om het
bezitten van de ‘juiste competenties’ voor een
toekomstige werkgever gaat het soms ook om
basale zaken, zoals het goed kunnen schrijven in
het Nederlands.
Daarom zal het Markland College Zevenbergen
ook de komende periode nog meer aansluiting
zoeken bij potentiële werkgevers, zodat leerlingen
de juiste vaardigheden meekrijgen om na de op
leiding aan de slag te kunnen. Zo geeft het hbo
aan ondersteuning nodig te hebben om het
lerarenberoep weer aantrekkelijk te maken onder
jongeren op het moment dat zij nog bezig zijn met
het maken van hun beroepskeuze. Het aanbieden
van stageplekken maakt daar een onderdeel
van uit.
2.2 Verder uitbreiden maatwerk met leerroutes
We willen maatwerk aanbieden binnen de
mogelijkheden van de school. We willen voor
iedere leerling in de regio Moerdijk en aan
grenzende gebieden passend onderwijs bieden
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dat aansluit op hun talenten, interesses en
voorkeuren. Daarom zijn we begonnen met
de inrichting van vijf verschillende leerroutes
in het Markland College Zevenbergen: sport,
ondernemen, talen, cultuur en technologie.
Leerlingen kunnen in deze leerroutes kennismaken
met de arbeidsmarkt van hun toekomst. De leer
routes worden in deze beleidsperiode verder ont
wikkeld en uitgebreid.
Deze innovaties moeten voor een evenwichtigere
spreiding van iedere leerroute in de verschillende
afdelingen zorgen. Nu ontbreken bepaalde leer
routes in afdelingen vooralsnog. Zo is er geen
sportonderwijs in de bovenbouw van havo en vwo
en ontbreekt ondernemerschap in de afdeling
mavo. In de komende beleidsperiode gaan we alle
leerroutes verder bekijken en ontwikkelen.

Volgende

Om tot een efficiënte inzet en organisatie te komen
van de invoer van deze innovaties, is het van belang
om alle keuzematrices van de verschillende af
delingen te herijken.
We gaan meer inzetten op contextrijk leren voor
iedere leerling in onze school. Hiervoor roepen we
PLUS-onderwijs in het leven. Deze afkorting staat
voor praktijkgericht (P), loopbaanoriëntatie (L),
uitdaging (U) en samenwerking (S) en geeft voor
iedere afdeling aan op welke wijze er een koppeling
plaatsvindt tussen het gegeven onderwijs en
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5 Organisatie

Bijlagen

de praktijk. In de komende beleidsperiode gaat
in iedere afdeling de term PLUS nader ingevuld
worden. Zo bereiden we leerlingen steeds meer
voor op studie- en beroepskeuzes en ervaren ze
wat hiervoor nodig is. Zowel op inhoud als op
competenties.
2.3 Leren in de praktijk
en maatschappelijke context
In toenemende mate zien we (op regionaal niveau)
dat vervolgopleidingen, bedrijven en instellingen
netwerken vormen waarin zij samen studenten
(mbo, hbo en wo) opleiden en onderzoek doen. Op
deze manier spelen zij goed in op ontwikkelingen
op de (inter-)nationale arbeidsmarkt op de korte én
de lange termijn. Bedrijven en vervolgopleidingen
werken samen aan innovaties op de werkvloer en
brengen deze kennis óók naar het onderwijs. Een
goed voorbeeld van samenwerking in het netwerk
in de regio is het Technasium: leerlingen werken
vanaf de brugklas binnen het netwerk samen aan
echte, betekenisvolle (ontwerp)projecten. Het
Technasium sluit voortdurend aan bij potentiële
opdrachtgevers, maar ook bij experts die de
leerlingen de benodigde competenties kunnen
bijbrengen. Zonder samenwerking zou er geen
Technasium zijn. Deze vorm van netwerksamen
werking geldt daarnaast ook voor het Bèta
Challenge Programma en de VECON Business
School.

Dit in- en extern leren met onze omgeving
vindt ook al plaats in het Markland College
Zevenbergen. In onze leerroutes sport, technologie
en ondernemerschap vindt een continue uit
wisseling plaats van vraag en aanbod tussen het
onderwijs en de arbeidsmarkt. Dit krijgt een steeds
prominentere plaats in de organisatie van ons
onderwijs, onder andere met de ontwikkeling van
de Nieuwe Leerweg en de praktijkhavo.
De (door-)ontwikkeling van een goed verankerd
programma loopbaanoriëntatie (lob), met een
goede voorbereiding op het vervolgonderwijs en
de arbeidsmarkt op alle afdelingen, draagt bij aan
de versteviging van dit maatschappijgericht leren.
Mavo: invoering Nieuwe Leerweg
Tijdens de afgelopen beleidsperiode zagen we
een leerlingendaling in de afdeling mavo vanwege
een daling van het aantal 12-jarigen in de regio.
Toch vonden juist hier veel onderwijskundige
innovaties plaats met onder andere de introductie
van het Bèta Challenge Programma, met het vak
Technologie & Toepassing (T&T), de sportklas en
het schoolexamenvak Art&Design.
De komende jaren voegen we de gemengde
leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van
het vmbo samen tot één nieuwe leerweg. Het doel
hiervan is leerlingen optimaal voor te bereiden op
een vervolgopleiding in het mbo of havo in een
sector die bij hen past. De Nieuwe Leerweg start in
2024. Alle leerlingen volgen dan een praktijkgericht

Volgende
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programma plus minimaal vijf theoretische
vakken (als Nederlands, Engels, wiskunde, enz.).
Bij het Markland College Zevenbergen is het
vak Technologie & Toepassing (T&T) binnen de
leerroute technologie gevalideerd als praktijkvak
voor deze Nieuwe Leerweg. We willen dat leer
lingen meerdere keuzes kunnen maken en daarom
zullen we in de komende periode meer praktijk
gerichte vakken toevoegen, bijvoorbeeld door
de implementatie van het vak Economie &
Ondernemen (E&O) binnen de leerroute
ondernemerschap.
Havo: uitbreiden praktijkcomponenten
De havo-afdeling op het Markland College
Zevenbergen kent relatief de meeste leerlingen en
de instroom is stabiel. Met het aanbod Technasium
en de implementatie van de VECON Business
School is de praktische component in deze
afdeling flink toegenomen. Het concept vakhavo
(of praktijkhavo) krijgt steeds meer bekendheid
in onderwijsland. In deze leerlijn kunnen havisten
theorie en praktijk combineren en zien ze de
relevantie door kennis in de praktijk toe te passen.
De behoeften en kwaliteiten van de havoleerling
zijn het uitgangspunt voor het onderwijs. Dit is
een uitwerking van het concept vhbo en maakt
duidelijk dat deze opleiding voorbereidt op het
hbo. Naast een stevig basispakket (algemeen
vormend) is de beroepsgerichte component
vanzelfsprekend. Naast de praktische inhoud
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van het Technasium en de VECON Business School
willen we de leerroute sport in de havo uitbreiden
met het vak Bewegen, Sport en Maatschappij
(BSM).
Vwo: praktisch en verdiepend aanbod vergroten
De instroom in de brugklas vwo is goed, maar de
tussentijdse doorstroom naar het naastliggend
niveau (havo) zorgt voor een kleiner wordend
aantal vwo-leerlingen in de bovenbouw van
het vwo. Dat maakt het behoud van het onder
wijsaanbod in deze bovenbouw iets kritischer.
Naast het inhoudelijk goed begeleiden van de
leerling besteden we daarom ook extra aandacht
aan het behoud van het onderwijsaanbod in
de bovenbouw. We hebben de vakken maat
schappijwetenschappen en Spaans aan de lessen
tabel toegevoegd. De komende periode gaan we
het wetenschappelijk aanbod voor de vwo-leerling
(en wellicht later ook voor leerlingen uit andere
afdelingen) verder uitbreiden door toevoeging
van bijvoorbeeld Cambridge Engels binnen de
leerroute talen.
2.4 Didactiek en toetsing: gedifferentieerd,
hybride, blended en op maatwerk gericht
In de afgelopen periode hebben verschillende
ontwikkelingen hun effect gehad op het didactisch
handelen van onze collega’s. Om te beginnen was
daar de start van de bovenbouw in 2014, waardoor
in 2016 onze eerste havisten hun Programma van
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Toetsing en Afronding (PTA) hadden doorlopen
met het Centraal Schriftelijk Eindexamen als
sluitstuk. Een jaar later, in 2017, werd dit proces
afgerond voor onze eerste lichting vwo-leerlingen.
Net als bij mavo zijn ook voor de afdelingen havo en
vwo doorlopende leerlijnen per vak samengesteld.
Na de eerste examenjaren zijn deze leerlijnen, in
clusief didactiek, stevig geëvalueerd en daar waar
nodig aangepast.
In 2017 zijn we binnen het Markland College
Zevenbergen gestart met de introductie van
‘blended learning’ (tabletklas) en hebben mede
werkers het didactisch handelen uitgebreid met
didactische vaardigheden. Alle leerlingen in de
onderbouw beschikken inmiddels over een device.
Een andere ontwikkeling was het teruglopend
aantal leerlingen (vanwege demografische krimp),
waardoor in de bovenbouw van de afdelingen
enkele leerjaaroverstijgende clusters zijn gevormd.
Dit betekende een intensievere vorm van
differentiatie. Tot slot is bij een aantal vakken een
hybride vorm van onderwijs ontstaan. Dit slaat de
brug tussen onderwijs op school en leren in
de praktijk.
Onze didactiek laat zich nu dan ook omschrijven
als gedifferentieerd (in de klassensituatie),
hybride, blended en op maatwerk gericht
(individueel). Op deze manier willen we als school
meer tegemoetkomen aan de verschillende
interesses, voorkeuren en talenten van onze
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leerlingen. Deze beleidsperiode zullen we
differentiatievaardigheden bij docenten blijven
versterken voor het kunnen bieden van maatwerk
mogelijkheden aan de leerlingen, zowel op het
gebied van cognitieve ontwikkeling als voor de
ontwikkeling van executieve vaardigheden.
Het Markland College Zevenbergen heeft een
ontwikkeling doorgemaakt naar een matrix
organisatie van kernteams en vaksecties. Om
te komen tot een goed proces van (bij)sturing,
monitoring, evaluatie, verantwoording en borging
van de onderwijskwaliteit, inclusief toetskwaliteit,
blijven we de komende jaren werken aan een
professionele kwaliteits- en toetscultuur. Daarom
zullen de sectie(leider)s de eerste opbrengsten
van de verlengde brugperiode evalueren, inclusief
de tweecijfersystematiek. Net als de jaarlijkse
evaluatie van het PTO en PTA.
Voor wat betreft de voortgang van leerlingen in
ons onderwijsproces vinden we het belangrijk
om de kwaliteit van de gehele in-, door- en
uitstroomresultaten (IDU) in onder- en
bovenbouw in alle afdelingen te toetsen en
vervolgens jaarlijks te voorzien van ambities.
Het continu blijven aanbieden van genormeerde
methodeonafhankelijke toetsen blijft hierbij
van belang.

“Onderwijs is
het machtigste
wapen dat je
kan gebruiken
om de wereld te
veranderen.”
– Nelson Mandela
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3. Onze leerlingen
Onze leerlingen ontdekken hun eigen
unieke talenten en ontwikkelen zich
tot wendbare, verantwoordelijke en
ondernemende jongvolwassenen.

Volgende

Dit betekent dat ons onderwijs:
• onze leerlingen uitdaagt om een
zo goed mogelijk leerresultaat te
bereiken.
• recht doet aan de verschillen tussen
leerlingen en maatwerk bieden voor
elke leerling, omdat het leren, de begeleiding en de keuzes voor elke leerling
anders kunnen zijn.
• een goede voorbereiding geeft op
het vervolgonderwijs en de ontwikkeling naar een actieve deelname in de
maatschappij.
• uitgaat van brede vorming, waarbij
we onze leerlingen ondersteunen
bij hun ontwikkeling tot wendbare,
verantwoordelijke en ondernemende
wereldburgers.

We willen onze leerlingen op school al bepaalde
waarden en (reflectie)ruimte geven, in combinatie
met een curriculum waarin maatschappelijke
thema’s geborgd zijn, om het (maatschappelijk)
bewustzijn onder leerlingen te vergroten. Ze
moeten het gevoel hebben dat ze ertoe doen en
dat ze impact kunnen hebben. Onze leerlingen zijn
betrokken en verbonden met onze regio en voelen
zich verantwoordelijk voor de eigen omgeving en
hebben hier ook kennis van.
Op het niveau van onze leerlingen stellen
we de komende beleidsperiode de volgende
hoofdambities centraal:
1 Bewustwording en burgerschap: vergroten
maatschappelijk bewustzijn
2 Ontwikkeling van kansen en gelijkheid
3 Uitbreiding leerlingenzorg en –ondersteuning
4 Versteviging sociale en pedagogische veiligheid
5 Integratie loopbaanoriëntatie en –begeleiding
in curricula
3.1 Bewustwording en burgerschap:
vergroten maatschappelijk bewustzijn
We vinden het belangrijk dat we als school werken
aan bewustwording en (democratisch) burger
schap onder leerlingen. Zij zijn immers de kiezers
en volksvertegenwoordigers van de toekomst. In
de praktijk blijkt het nu echter steeds lastiger te
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zijn om (jonge) mensen te interesseren om zich
in te zetten voor maatschappelijke zaken, zoals
vrijwilligerswerk of deelname aan de gemeentelijke
politiek. De komende periode stellen we een
beleidsplan ‘Burgerschap’ op. Daarin krijgt onder
andere de maatschappelijke stage en het demo
cratiseringsproces een duidelijke plaats. Ook krijgt
de doorontwikkeling van het thema leerlingen
participatie extra aandacht alhoewel er al veel aan
gedaan wordt. Zo vinden er leerlingenenquêtes
plaats (als onderdeel van het beoordelingsproces
van docenten), hebben leerlingen zitting in de
medezeggenschapsraad en is de leerlingenraad
betrokken bij verschillende aangelegenheden
binnen school. Deelname aan de LAKS-monitor
wordt eveneens gecontinueerd, waardoor
leerlingenparticipatie en medezeggenschap
bevorderd wordt. Kern is dat de school op een
doelgerichte en samenhangende wijze werkt aan
burgerschapsvorming.
Het Markland College Zevenbergen dient een
heldere visie en helder beleid te ontwikkelen
op het burgerschapsonderwijs. Met een door
de leerjaren heen samenhangend programma
dat de burgerschapsvorming van leerlingen
bevordert, waarbij we ook concreet formuleren
wat leerlingen zullen leren. Daarnaast dienen we
dit als school te evalueren en verantwoording af
te leggen in de schoolgids en het schoolplan. In
de aangepaste wet staat dat leerlingen op school

4 Medewerkers

5 Organisatie

Bijlagen

met burgerschapsvaardigheden moeten kunnen
oefenen en dat de school het goede voorbeeld
dient te geven als oefenplaats.
3.2 Ontwikkeling van kansen en gelijkheid
Onze leerlingen komen uit de wijde regio
Moerdijk en zijn zeer verschillend van achtergrond
en afkomst. Op school komen ze bij elkaar, maar ze
ontwikkelen zich ook op andere plaatsen, zoals in
het gezin en op straat. Om de ontwikkeling van
leerlingen goed in beeld te hebben, brengen we
de ervaren schoolcultuur van de leerling in relatie
met de gezinscultuur en straatcultuur van de
leerling. Dit doen we door intensief samen te
werken met verschillende partijen in de regio,
zoals maatschappelijke instellingen, politie en
ketenpartners in het onderwijs.
Voor alle partijen blijft het eveneens de uitdaging
om goed op de hoogte te blijven van wat zich
afspeelt in de leefwereld van jongeren. Met name
nu onze school steeds meer maatwerk levert, is
het onderlinge contact van groot belang voor de
uitvoering van maatwerkprogramma’s.
Samenwerking is voor Markland College
Zevenbergen belangrijk als het gaat om het
centraal stellen van de leervraag van jongeren.
Hoe eerder deze duidelijk is en hoe sneller
hierop ingezet wordt, des te beter dit is voor de
loopbaanontwikkeling van jongeren.

“Het geheim van
goed onderwijs is
luisteren naar je
leerlingen.”
– John Hattie
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Het basisonderwijs en het passend onderwijs
sluiten hierop aan. Ook zij zetten de leervraag van
de kinderen steeds centraler. Van belang is dat het
voortgezet onderwijs deze lijn voortzet, anders
vormt dit een knip in de doorlopende leerlijn van
de leerlingen.
We werken nauw samen met de toeleverende
scholen van het primair onderwijs en zetten ons in
voor een vloeiende overgang naar het vervolg
onderwijs. Dit gebeurt bijvoorbeeld via ons Junior
College Moerdijk.
Het Markland College Zevenbergen is als samen
werkingspartner ook actief in verschillende
netwerkorganisaties, zoals West-Brabant
Drechtsteden (Technasium) en West-Brabant &
Zeeland (BCP). Op deze manier onderhouden we
gezamenlijk de contacten met regionale bedrijven
partners en overheidsinstellingen en dat biedt
enorme kansen voor de leerling en de school.
Op basis van de strategische visie en doelen
formuleren we als netwerkscholen met elkaar
eigen ambities en speerpunten op niveau van onze
regio. Elk speerpunt wordt vertaald in één of meer
concrete acties en vastgelegd in een eigen jaarplan.
De speerpunten en ambities maken duidelijk waar
we in onze regio voor staan en hoe wij de ont
wikkeling van het Technasiumonderwijs en Bèta
Challenge programma in onze scholen willen
borgen.

3.3 Uitbreiding leerlingenzorg
en –ondersteuning
De coronacrisis heeft ons onder andere geleerd
dat de school een grote rol heeft bij het vervullen
van de basisbehoeften autonomie, verbondenheid
en competentie. Het is voor leerlingen belangrijk
dat ze altijd goede begeleiding krijgen en peda
gogische ondersteuning ervaren. Hierbij vervult
het mentoraat een cruciale rol die we de komende
periode verder gaan ontwikkelen. We vinden
het belangrijk om zo goed mogelijk tegemoet te
komen aan de ondersteuningsbehoefte van de
individuele leerling. Daarom bieden we ook in
aankomende beleidsperiode verschillende leer- en
ondersteuningsarrangementen aan. Voorbeelden
hiervan zijn bijvoorbeeld NT2-onderwijs (taal
chterstanden), hoogbegaafdenonderwijs en extra
aanbod van taal- en rekenprogramma’s in klas 1 en 2.
“Benutting van alle talenten is belangrijk. Ook van
leerlingen die meer of (heel) veel aankunnen.”
Dit is de eerste zin van ons beleidsplan Hoog
begaafdheid, maar ook de openingszin van de
beschouwing van de Inspectie van het Onderwijs
naar het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde
leerlingen (juni 2010). We vinden het belangrijk om
hoogbegaafdheid bij leerlingen tijdig te herkennen
en ze aan te spreken op hun specifieke talenten.
Onderzoek toont aan dat het van belang is om
op jonge leeftijd hoogbegaafdheid te herkennen
(Troost, 2016).
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We hebben voor het Markland College
Zevenbergen een beleidsplan opgesteld voor
hoogbegaafde leerlingen. In de afgelopen periode
hebben we al stappen gezet, ook vanuit het Samen
werkingsverband Roosendaal, om te komen tot
leerarrangementen. Het beleidsplan gaan we vanaf
schooljaar 2021 – 2022 verder uitrollen met onder
andere de ontwikkeling van vakspecifieke curricula.
3.4 Versteviging sociale
en pedagogische veiligheid
Leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) geven al
jarenlang een hoge waardering aan het genoten
veiligheidsgevoel op het Markland College
Zevenbergen. De laagdrempeligheid, de hoge
onderlinge betrokkenheid en korte lijntjes worden
als positief ervaren en dragen hier sterk aan bij.
De school heeft een veiligheidsbeleid en een
anti-pestcoördinator en werkt conform allerlei
protocollen.
De sociale en pedagogische veiligheid willen
we behouden met een integrale aanpak, waarin
iedere deelnemer een eigen verantwoordelijkheid
heeft. Hierin moet samenwerking met externe
partijen geïntensiveerd worden, zoals met de
gemeente Moerdijk (via het veiligheidsoverleg),
wijkagenten en MeerMoerdijk. Inmiddels is er een
goede basis voor samenwerking gelegd met deze
partners, maar zullen we dat in de aankomende
beleidsperiode verder moeten invullen om goede
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verbinding te houden tussen de gezinscultuur,
de straatcultuur en de schoolcultuur van de
leerlingen.
3.5 Integratie loopbaanoriëntatie en –
begeleiding in curricula
We bereiden leerlingen optimaal voor op deelname
aan de arbeidsmarkt. Dat doen we onder andere
door het aanbod van praktijkgericht onderwijs,
verschillende leerroutes en het programma LOB
(loopbaanoriëntatie en –begeleiding).
Deze beleidsperiode willen we het beleidsplan
LOB volledig integreren in de curricula van
de afdelingen, zodat leerlingen schoolbreed
op een adequate manier gecoacht kunnen
worden. Dit coachen geldt zeker ook voor
leerlingen die intern de overstap maken naar
een hoger doorstroomniveau. Daarnaast is een
doorontwikkeling van het beleidsplan LOB nodig,
waarin ook medewerkers meegenomen worden
via scholingstrajecten.

“Verwondering
is het begin van
alle wijsheid.”
– Aristoteles
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4. Onze medewerkers
Onze medewerkers ontplooien
hun talenten en ontwikkelen zich
als wendbare, verantwoordelijke en
ondernemende professionals.

•

•

Volgende

•

De kwaliteit van onze docenten en
medewerkers is hoog en voldoet aan de
moderne eisen die ons onderwijs stelt.
Zij weten wat zij voor hun werk nodig
hebben en zijn mede-eigenaar van hun
eigen professionaliseringsproces.
Onze docenten maken gebruik van de
best passende en waar nodig innovatieve leermiddelen voor het onderwijs. Zij
zorgen voor een persoonlijke benadering en een goede doorlopende leerlijn.
Onze medewerkers zijn allen unieke
persoonlijkheden en herkenbaar als
volwassen voorbeeld waaraan onze
leerlingen zich kunnen spiegelen. Onze
docenten en medewerkers ontwikkelen zich naar meesterschap, zodat zij
een rolmodel kunnen zijn voor hun
leerlingen en hun collega’s.

Stichting Markland College stelt zich ten doel op
haar scholen onderwijs te bieden dat past bij de
talenten van leerlingen en hun brede persoonlijke
ontwikkeling. Het onderwijs valt of staat met de
kwaliteit van de docent voor de klas. De sfeer in
de klas, het motiveren van leerlingen, de onder
linge samenwerking binnen de sectie en het onder
wijsrendement: allemaal relevant en allemaal beter
als er sprake is van een persoonlijke groei als
professional. Hierbij zijn duidelijke afspraken over
het resultaat en voldoende mogelijkheden voor
ontwikkeling de voorwaarden. Zo kan elke mede
werker op zijn eigen specifieke manier een bijdrage
leveren aan de ambities en doelstellingen van de
organisatie.
Doordat we de competenties hanteren uit het
besluit ‘bekwaamheidseisen onderwijspersoneel’
en deze voor onze organisatie hebben uitgewerkt,
weten docenten waar ze aan toe zijn. Dat betekent
dat onze medewerkers hun talenten ontplooien en
zich ontwikkelen tot wendbare, verantwoordelijke
en ondernemende professionals. Onze strategische
personeelsplanning kenmerkt zich door deze
doelen:
• De kwaliteit van onze docenten en mede
werkers staat bovenaan. Zij kijken wat zij voor
hun werk nodig hebben en zijn eigenaar van
hun eigen professionaliseringsproces.

•

•

Onze docenten maken gebruik van innovatieve
leermiddelen voor het onderwijs en zorgen
voor een persoonlijke benadering en een
goede doorlopende leerlijn.
Onze docenten en medewerkers ontwikkelen
zich naar meesterschap, zodat zij een rolmodel
kunnen zijn voor hun leerlingen en hun
collega’s.

Op het niveau van onze medewerkers stellen
we de komende beleidsperiode de volgende
hoofdambities centraal:
1 Verduurzaming professionaliseringsbeleid
2 Intensivering begeleiding (nieuwe) docenten
3 Doorontwikkeling mentoraat en kernteams
4 Optimalisatie functiemix
5 Vergroting vitaliteit van de medewerkers
4.1 Verduurzaming professionaliseringsbeleid
Het Markland College Zevenbergen investeert in de
kwaliteiten van het onderwijzend personeel. We
zien die ontwikkeling als essentiële voorwaarde
voor het bereiken van onze strategische doelen en
ambities. Van alle medewerkers op de school,
inclusief de medewerkers van het OOP, verwachten
we dat ze zich bewust zijn van de doelstellingen
van de school en dat ze een bijdrage willen leveren
aan de professionalisering van de school. Voor het
OOP vraagt dit maatwerk;
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de loopbaan- en scholingswensen van mede
werkers met een begeleidingstaak, zoals leden uit
het ondersteuningsteam, verschillen veelal van
bijvoorbeeld personeelsleden die ondersteunend
zijn op het gebied van de schoolorganisatie,
gebouwbeheer of de schooladministratie.
Inzet is dat alle medewerkers jaarlijks tijdens
het resultaat- en ontwikkelgesprek met hun
leidinggevende bespreken welke scholing er
is gevolgd en welke stappen er gezet zijn in de
professionalisering van de werkprocessen. Jaarlijks
worden de resultaten besproken en worden de
ambities en doelstellingen voor het komend
schooljaar vastgelegd.

Volgende

De docenten krijgen veel ruimte om stappen te
maken in hun professionele en persoonlijke
ontwikkeling. De professionele ontwikkeling
wordt jaarlijks geagendeerd in het startgesprek
(taakgesprek). Het ingevulde bekwaamheidsdossier
wordt door de docent en de teamleider besproken
en voor het nieuwe jaar wordt de ontwikkeling in
het gesprek vormgegeven. Ook vakgroepen krijgen
de ruimte zich te scholen. Zo versterken we de
rol van de autonome professional, stimuleren
we de samenwerking tussen hen en creëren we
voldoende zeggenschap.
We willen dat de organisatiedoelstellingen
en de bijdrage van elke medewerker zo goed
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mogelijk op elkaar afgestemd zijn en blijven.
Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor
hun eigen ontwikkeling. Via de gesprekscyclus
vertalen de organisatie-en teamdoelen zich naar
individuele afspraken en doelstellingen en vindt er
ook structureel afstemming tussen leidinggevende
en medewerker plaats. Ook vindt er afstemming
plaats tussen individuele scholingsverzoeken en
het schoolbreed professionaliseringsplan.
Binnen onze school gaat de komende beleids
periode in de scholing extra aandacht uit naar ictontwikkelingen en ervaringen met het hybride
lesgeven. Ook staat het vaardiger worden in icttoepassingen binnen de onderwijs- en lessituatie
centraal. Andere schoolbrede scholingstrajecten
staan in het teken van het professionaliseren van
medewerkers in het te hanteren toetsbeleid (in
combinatie met managementtool CumLaude)
en het vergroten van de autonomie van de
sectieleiders. Sectie(leider)s zullen nog meer
onderzoekend en resultaatgericht gaan werken om
doorlopende leer- en ontwikkellijnen vast te stellen
voor kennis- en vaardighedenontwikkeling bij de
leerlingen.
4.2 Intensivering begeleiding (nieuwe) docenten
De kwaliteit en organisatie van de begeleiding van
(nieuwe) docenten wordt als prettig ervaren en
gaan we in komende beleidsperiode handhaven.
Onderwijzend personeel dat op het Markland

College Zevenbergen werkt, is bevoegd of in
opleiding voor een bevoegdheid. We zetten in
op hooggekwalificeerd personeel en stimuleren
medewerkers een hogere bevoegdheid te halen
óf een bevoegdheid voor een ander (tekort)vak.
Docenten in opleiding worden begeleid door
teamleiders, sectieleiders en een interne coach.
Jaarlijks vinden er studievoortgangsgesprekken
plaats en zijn er lesbezoeken. Deze intensieve
structuur van begeleiding vindt ook plaats
bij de nieuwe collega’s die bij ons starten.
Hun ontwikkeling als docent, maar ook als
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collega binnen de school, geven we vorm door
vakgroepbegeleiding, intervisie, collegiale
consultatie en lesbezoeken.

Volgende

Ook de onderwijskundige speerpunten, zoals
formatief handelen en andere vormen van
toetsing, komen in deze gesprekken aan de orde.
Mede aan de hand van jaarlijkse lesbezoeken en
leerlingenquêtes en door te bespreken welke
bijdrage de collega levert aan het bereiken van
de (onderwijskundige) doelstellingen van het
Markland College Zevenbergen. De sectieleiders
vervullen in de sectie hun onderwijskundig
leiderschap en gebruiken overleg voor de onder
wijskundige implementaties. Daarnaast spelen
zij een actieve rol bij de begeleiding van (nieuwe)
collega’s in de vakgroep.
4.3 Doorontwikkeling mentoraat en kernteams
In de komende beleidsperiode gaan we meer
accenten leggen op het autonoom en zelf
verantwoordelijk functioneren van de kernteams.
Het teamgericht werken als organisatievorm heeft
de afgelopen decennia in de onderwijssector
terrein gewonnen. Binnen het Markland College
Zevenbergen hebben we afgelopen beleidsperiode
al meer accenten gelegd op autonoom en zelf—
verantwoordelijk functionerende kernteams
(inclusief mentoraat). We faciliteren in tijd voor
kernteamvergaderingen en maken kernteamleden
(veelal mentoren) verantwoordelijk voor beleids

4 Medewerkers

5 Organisatie

Bijlagen

ambities in hun jaarlaag per afdeling. Mentoren
in de kernteams trekken meer gezamenlijk op
en handelen steeds meer naar gezamenlijk
gemaakte afspraken. Ze tonen daarin een meer
proactieve houding in plaats van te wachten op de
verantwoordelijke teamleider. Deze samenwerking
tussen de kernteams vindt steeds meer plaats per
jaarlaag tussen de diverse afdelingen (mavo, havo
en vwo). Het handelen van de teamleden staat in
dienst van het behalen van teamdoelstellingen,
waarbij de eigen belangen ondergeschikt zijn
(professioneel teamgedrag). Dat betekent dat
teamleden kritisch zijn naar elkaar, elkaar aan
spreken en elkaars kwaliteiten benutten voor deze
gemeenschappelijke opdracht. De teameffectiviteit
kan komende beleidsperiode nog meer verhoogd
worden door nog meer accenten te leggen op
samenwerking en verantwoordelijkheid te
nemen voor een bepaald leerjaar.
4.4 Optimalisatie functiemix
Om de ontwikkeling van het onderwijzend
personeel ook financieel te kunnen belonen,
bespreekt het Markland College Zevenbergen
jaarlijks de verdeling tussen LB, LC en LD
docenten met de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad. Wanneer de verdeling
daar aanleiding toe geeft, zullen we binnen de
financiële kaders van de organisatie mogelijkheden
creëren om docenten in een hogere salarisschaal
aan te kunnen stellen.
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4.5 Vergroting vitaliteit van de medewerkers
Onderwijs is mensenwerk. Het is bovendien
een bron van werkplezier en van mentale en
emotionele belasting. Het werk in het onderwijs
vraagt om psychische veerkracht. Effectief beleid
op sociale veiligheid en het voorkomen van
werkstress, zorgt voor balans tussen belasting
en belastbaarheid. Naast de professionele en
persoonlijke ontwikkeling wordt geïnvesteerd
in een veilige en duurzame werkplek die ervoor
moet zorgen dat de medewerkers zich goed voelen
binnen de werkomgeving. Zo bereiken we de
continuïteit van ons personeelsbestand dat voor
het slagen van onze ambities zo belangrijk is.
We willen in de komende beleidsperiode nog
meer werk maken van activiteiten in het kader van
vitaliteit, zowel op het fysieke als mentale vlak. Een
hoge vitaliteit onder medewerkers heeft immers
voordelen voor zowel onze organisatie als voor de
werknemers zelf.
We willen ontspanningsmogelijkheden meer
faciliteren en stimuleren. We sluiten hiermee aan
bij initiatieven die op stichtingsniveau worden
ingezet, zoals ‘Great place te work’ en ‘GoodHabitz’.
In het concept van ‘Great place to work’ staat
vertrouwen centraal. ‘GoodHabitz’ is een online
trainingsprogramma waarbij het continu leren
wordt gestimuleerd door een beroep te doen
op de intrinsieke motivatie bij de individuele
medewerker. In deze beleidsperiode zullen we

de scholingsvragen omtrent vitaliteit inbedden
in de taakgesprekken tussen leidinggevende en
medewerker. Dit draagt ook bij aan de ambitie dat
het Markland College Zevenbergen de lerende
organisatie wil zijn.

“Je kunt een
leerling vandaag
iets leren;
maar als je zijn
nieuwsgierigheid
kunt prikkelen,
zal hij zijn hele
leven blijven
leren.”
– Clay P. Bedford
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5. Onze organisatie
Onze organisatie ontwikkelt zich
succesvol naar een professionele en
lerende organisatie, die wendbaar
is en flexibel kan inspelen op de
veranderingen in de omgeving.

•

Volgende

•

Om kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs te kunnen blijven
leveren, is het voor onze organisatie van
belang dat we flexibel kunnen blijven
inspelen op de veranderingen in de
omgeving en het onderwijsveld
We staan open voor nieuwe ideeën en
ambities, proberen nieuwe dingen uit,
leren van onze successen en gebruiken
deze om ons verder te ontwikkelen en
te verbeteren

In de vorige beleidsperiode stond onze school
gemeenschap als nieuwkomer op de markt voor
heel andere uitdagingen dan nu. We zijn op zoek
gegaan naar onze meerwaarde voor de regio en
hebben ons ontwikkeld naar het worden en zijn van
een betrouwbare partner voor allerlei stakeholders
door het geven van goed onderwijs in onze regio.
Vervolmaking van het onderwijsaanbod was een
absoluut speerpunt.
Als betrouwbare en gevestigde onderwijs
organisatie is het nu van belang de kwaliteit van
ons onderwijs, ons team en onze koers verder te
professionaliseren. Daarbij streven we naar duur
zaamheid in ons denken en handelen en zijn we
toekomstgericht.
Voor onze organisatie staan de komende
beleidsperiode de volgende hoofdambities
centraal:
1 Bevordering van veilig werken
2 Optimalisatie van de inzet van financiën en
formatie
3 Flexibilisering van het onderwijs
4 Faciliteiten voor inzetten van leermiddelen en
ICT
5 Uitbreiding netwerk: stakeholdersbeleid en
samenwerkingspartners
6 Opwaarderen van onze huisvesting

5.1 Bevordering van veilig werken
Ons schoolgebouw is meer dan een verzameling
lokalen. Het heeft verschillende werkplekken
en -ruimten; receptie, spreekkamers, kantoren,
personeelsruimte etc. Ook daar moeten de
arbeidsomstandigheden goed zijn. Met vaak
honderden personen (leerlingen en medewerkers)
in ons schoolgebouw, zijn bijvoorbeeld adequate
vluchtwegen in geval van een calamiteit een must.
Een leslokaal is bij ons een werkplek en een leer
middel. Een gezond binnenklimaat, een passende
inrichting en uitrusting dragen bij aan een goede
werk- en leeromgeving en daarmee aan werkplezier
en leerrendement bij onze medewerkers en
leerlingen. Ons leerklimaat wordt door leerlingen
hoog beoordeeld.
Ook de komende beleidsperiode blijft de inzet
om een veilige leeromgeving te vormen voor
medewerkers en leerlingen en te voldoen aan de
eisen van de Arbowet. Binnen de school willen
we op een veilige en gezonde manier werken en
vermijden we risicovolle situaties. Dat vraagt een
actieve inzet op preventie, het actualiseren van
ontruimingsplannen, bedrijfshulpverlening en
uitvoering van wettelijke eisen en veranderingen.
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5.2 Optimalisatie van de inzet van
financiën en formatie
We willen een gezonde financiële basis voor het
Markland College Zevenbergen en handhaven de
beleidslijn om jaarlijks met een 0-begroting te
werken. De school levert zo ook een bijdrage om
Marklandbreed voldoende weerstandsvermogen
te houden. De formatieve basis van de school is
in 2020 – 2021 versterkt door de aanpassing van
de lessentabel. De verbetering van de basis maakt
het mogelijk ambities te realiseren en zo te komen
tot versterking van het onderwijsaanbod en een
verdere profilering van leerroutes.
Het Markland College Zevenbergen gaat
actief zoeken naar een passend flexibel
organisatiesysteem om in de toekomst het totale
onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden (of
zelfs uit te breiden), meer ruimte te creëren voor
differentiatie en verdieping, meer maatwerk
te bieden in persoonlijke begeleiding en voor
meer eigenaarschap bij leerlingen op het eigen
leerproces te zorgen.
De afgelopen jaren zijn er vanuit het Ministerie
van Onderwijs extra gelden aan het onderwijs
verstrekt, gekoppeld aan een specifiek doel. Deze
geoormerkte subsidiestromen dienen achteraf
verantwoord te worden. Zo hebben we gelden
ontvangen voor een doorstroomprogramma po-vo
(Junior College Moerdijk), de doorstroom vmbohavo en de pilot praktijkgericht programma in de
gemengde en theoretische leerweg (ontwikkeling
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van het vak Technologie & Toepassing).
Als school herkennen we de meerwaarde die deze
activiteiten hebben voor de verrijking van het
onderwijsaanbod en de school wil hier ook actief
op inzetten.
Naast deze geoormerkte subsidiestromen
zet het Markland College Zevenbergen de
komende beleidsperiode ook gelden in vanuit
het Nationaal Programma Onderwijs en inhaalen ondersteuningsprogramma’s vanwege de
opgelopen leer- en ontwikkelachterstanden door
de coronacrisis. Bovendien zet het Markland
College Zevenbergen nog zogenaamde convenant
gelden in voor bijvoorbeeld werkdrukverlichting en
meer ontwikkeltijd. De komende beleidsperiode
is het van belang dat de basisformatie (komend
vanuit de jaarlijks toegekende lumpsumbekostiging) strikt gescheiden blijft van deze
vormen van incidentele middelen.
In het schooljaar 2020-2021 is er een herziening en
versobering van de lessentabel geweest. Dit was
noodzakelijk omdat er jaarlijks financiële krapte
optrad. Met de aanpassing van de lessentabel
werd een verlaging van de personele druk op
de formatie mogelijk. Hierdoor is de formatie
toekomstbestendiger geworden en minder
afhankelijk van incidentele subsidiestromen.
In de toestroom van financiële middelen naar de
scholen is een ontwikkeling zichtbaar dat er steeds

vaker subsidies ter beschikking van het onderwijs
worden gesteld. Deze gelden zijn geoormerkt
voor het doel waarvoor de subsidie verstrekt is
en dienen achteraf te worden verantwoord. De
inzet van het Markland College Zevenbergen is
om actief in te schrijven op het verwerven van
de subsidies. De overtuiging is dat deze subsidies
de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen
en een bijdrage leveren aan de versterking en
verrijking van het onderwijsaanbod aan onze
leerlingen. Ten aanzien van sponsoring houdt
het Markland College zich aan de ‘Gedragscode
schoolkosten Voortgezet Onderwijs’ en de
afspraken die zijn vastgelegd in het ‘Convenant
sponsoring’ zoals opgesteld door de besturen en
onderwijsorganisaties.
Het schooljaar 2020-2021 was het tweede school
jaar dat Nederland te maken kreeg met corona.
De school is in staat geweest om zich snel aan
te passen en over te schakelen naar het online
lesgeven. We hebben fors geïnvesteerd om er
voor te zorgen dat het onderwijs aan leerlingen
gecontinueerd kon worden. Tegelijkertijd kent
het online volgen van lessen beperkingen. Het
Ministerie van Onderwijs heeft voor de schooljaren
2021-2022 en 2022-2023 gelden beschikbaar
gesteld, in het kader van het Nationaal Programma
Onderwijs (NPO) om formatieve ruimte te creëren
op scholen om leerlingen te ondersteunen die
achterstanden hebben opgelopen. In het voorjaar
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van 2021 hebben we na een inventarisatie onder
personeelsleden, ouders en leerlingen een beleids
plan NPO opgesteld om de achterstanden weg te
werken.
5.3 Flexibilisering van het onderwijs
Naar verwachting zullen na twee jaar de extra
NPO-gelden wegvallen. Door de aanpassing
van de lessentabel is er echter een sterkere
financiële basis ontstaan met mogelijk ruimte
om de verdere profilering van de school met
versterking van de leerroutes vorm te geven. De
coronaperiode heeft een stevig beroep gedaan op
het flexibiliseren van ons onderwijs en dat heeft
ook mooie inzichten gebracht voor de organisatie
van ons onderwijs. Dit houdt onder meer in dat
in deze beleidsperiode een onderzoek gestart zal
worden om te zien of de huidige inrichting van het
onderwijs met bijbehorend lesrooster nog passend
is voor de eisen van de 21e eeuw. De tendens
waarbij het Markland College Zevenbergen wil
aansluiten, is om gepersonaliseerd leren meer
mogelijk te maken. Dat is onder andere zichtbaar
in het onderwijsaanbod aan hoogbegaafde en
meerbegaafde leerlingen en de uitbouw van de
leerroutes. In het najaar van 2020 is een begin
gemaakt van een onderzoek naar het flexmodel
en dat is verwerkt in het beleidsstuk “Visie op het
onderwijsmodel” waarin ook de aanpassing van de
lessentabel werd onderbouwd.
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5.4 Faciliteiten voor inzetten
van leermiddelen en ICT
In het schooljaar 2018 – 2019 zijn we gestart met
de invoering van tablets in het onderwijs van het
Markland College Zevenbergen. Tijdens de corona
pandemie kon de school zo snel schakelen naar
vormen van hybride leren. Bij de start van het
schooljaar 2021 - 2022 hebben alle leerlingen
in de eerste vier leerjaren de beschikking over
een laptop of tablet ter ondersteuning van het
onderwijs. In het schooljaar 2023 - 2024 zullen de
leerlingen van alle leerjaren de beschikking hebben
over een tablet in de klas. Doordat leerlingen zelf
een tablet tot hun beschikking hebben, verandert
de functie van de traditionele computerlokalen.
In 2021 - 2022 is er een onderzoek gedaan naar
de rol van computerlokalen voor de school. Het
gebruik van computers in een computerlokaal
blijft noodzakelijk bij de afname van toetsen in een
afgeschermde omgeving. Deze voorwaarde wordt
ook gesteld aan de afname van enkele toetsen
van het Centraal Eindexamen (CE). Ook moeten
de computerfaciliteiten op peil blijven voor de
jaarlagen die in 2021 - 2022 en in 2022 - 2023 nog
niet de beschikking hebben over een eigen tablet.
Verschillende computerfaciliteiten zullen af
gebouwd worden. Tegelijkertijd blijft een goed
geoutilleerd computerlokaal nodig, om de voor
zieningen op peil te houden.
Vanaf 2021 - 2022 worden de activboarden
(interactief whiteboard) in de lokalen vervangen.
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Bijbehorend zullen we met de i-coaches scholing
organiseren om te zorgen dat digitale mogelijk
heden van de borden optimaal worden gebruikt.
5.5 Uitbreiding netwerk:
stakeholdersbeleid en samenwerkingspartners
Het opzetten van stakeholdersbeleid is voor het
onderwijs een redelijk onontgonnen gebied. Dit
ondanks het feit dat stakeholders van enorm
toegevoegde waarde zijn voor een onderwijs
organisatie. Stakeholders kunnen ofwel zelf invloed
uitoefenen op onze onderwijsorganisatie, ofwel
beïnvloed worden door het handelen van onze
onderwijsorganisatie. Het Markland College
Zevenbergen richt zich niet alleen intern op haar
eigen onderwijs, maar is zich ook steeds meer
bewust van haar maatschappelijke omgeving en de
relatie daarmee. Thema’s als verbinding, aansluiting
en samenwerking staan dan ook centraal.
Het onderwijs is van binnen naar buiten gericht
en waar mogelijkheden liggen halen we de
praktijk van buiten naar binnen (zoals ons
Technasiumonderwijs, Bèta Challenge Programma
en de VECON Business School). We vinden het dan
ook belangrijk dat we ons (blijven) bekommeren
om de stakeholders. Deze gezamenlijke ambitie
kwam ook duidelijk naar voren tijdens onze
gehouden stakeholdersbijeenkomsten voor input
van ons schoolplan 2021 – 2025.
Via de deelname aan verschillende professionele
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leergemeenschappen zorgt het Markland
College Zevenbergen voor structurele externe
verbindingen die ons ondersteunen bij het zijn
van een professionele en lerende organisatie.
We zijn in de veranderende samenleving een
aantrekkelijke werkgever en willen dit ook blijven.
Wat voorop staat is het aantrekken van voldoende
gekwalificeerd personeel voor onze school en
deze medewerkers aan ons te binden. Ook in de
aankomende beleidsperiode blijven we verbonden
aan Fontys Hogeschool als opleidingsschool.
Door de inzet van stagiaires geven we studenten
de kans om kennis te maken met het voortgezet
onderwijs in het algemeen en met het Markland
College in het bijzonder. Door deze stagiaires
goed te begeleiden ontstaat de gelegenheid hen
te binden aan onze school of stichting. Hierbij
snijdt het mes aan twee kanten, aangezien actuele
ontwikkelingen in het onderwijs in onderwijsland
vanuit de opleidingen onze school binnenkomen.
5.6 Opwaarderen van onze huisvesting
Begin deze eeuw is het huidige schoolgebouw aan
de Gildelaan opgeleverd. In 2015 is daar een derde
vleugel aangezet vanwege de groei van de school
naar volwaardige onderwijsprogramma’s voor
de afdelingen havo en vwo. Ondanks het relatief
jonge gebouw is er In de komende beleidsperiode
aandacht voor het gebouw. Het schoolgebouw
krijgt in deze beleidsperiode een interne facelift.
Daarbij zullen verschillende leerroutes zichtbaar

worden bij de inrichting van vleugels, gangpartijen
en specifieke lokalen.
Daarnaast blijft klimaatbeheersing een belangrijke
rol spelen in ons huidige werk- en leerklimaat.
Ook is het tijd om het schoolterrein verder te
ontwikkelen tot een ruimere en overzichtelijkere
ontspanningsruimte voor leerlingen. Het beperkte
aantal vierkante meters van ons buitenterrein
(schoolplein) speelt hierbij wel een belangrijke rol.
Hierover zullen in aankomende beleidsperiode
intensievere gesprekken met de gemeente
Moerdijk gevoerd worden.
In maart 2020 heeft het Markland College
Zevenbergen een adviesnotitie gestuurd naar de
gemeente Moerdijk ten aanzien van huisvestings
wensen in het algemeen en voor bewegings
onderwijs in het bijzonder. Dit omdat de huidige
binnensportlocatie De Borgh zal ophouden te
bestaan. Er zal naar een alternatief gezocht moeten
worden, waarbij we streven naar een structurele
oplossing met voldoende toekomstbestendige
sport- en gymlocaties voor de scholen in de
kern Zevenbergen.
Om de volledige huisvesting van Markland College
Zevenbergen goed in beeld te krijgen, gaan we een
huisvestingsplan voor 2021-2026 opstellen.
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Bijlage 1: Geschiedenis van Markland College Zevenbergen
De basis voor onze school is
gelegd toen de Catharinamavo
te Zevenbergen in 1996 werd
opgenomen in de grotere fusie naar
het Markland College. In 2014 zijn we
gestart met de bovenbouw van de
havo- en vwo-afdeling. Daar gingen
jaren van voorbereiding (op allerlei
terreinen als onderwijsprogramma’s,
uitbreiding huisvesting, groei van
personele bezetting) aan vooraf.

Volgende

In 2016 leverde onze school haar eerste populatie
van leerlingen af met een behaald havodiploma.
Een jaar later volgde de eerste groep leerlingen
met een vwo-diploma. Vandaag de dag zien we
dat beide afdelingen havo en vwo, maar ook de
mavo, continu met haar behaalde cijfers boven de
landelijke gemiddeldes scoort.
In 1991 werd er door de gemeente Moerdijk (toen
nog de gemeente Zevenbergen geheten) een
dringend beroep gedaan op het provinciebestuur
om de Catharinamavo voor de gemeente te
behouden. De gemeente had toen al nadrukkelijk
een regiofunctie en na de gemeentelijke her

indeling was de Catharinamavo nog maar de
enige vorm van voortgezet onderwijs in de
gemeente. Echter, het was vooral op initiatief
van het Zevenbergs gemeentebestuur om de
beperkende maatregelen van het Rijk en de deels
daarmee samenhangende terugloop van het
leerlingenaantal een halt toe te roepen. Omdat
de nieuwe aanmeldingen jarenlang onder de
opheffingsnorm uit bleven komen, was sluiting
van de Catharinamavo een zeer reëel scenario.
Het Zevenbergs gemeentebestuur en het school
bestuur van de Catharinamavo lieten zich echter
niet aftroeven. Er werd om uitstel van sluiting
gevraagd tot 1993, omdat de verwachting was dat
de school dan boven de norm van 240 leerlingen
zou zijn. Die mening was gestoeld op de invoering
van de Basisvorming. Het gemeentebestuur hoopte
erop dat dan in Zevenbergen zeker de eerste twee
leerjaren van alle vormen van voortgezet onder
wijs, dus van vbo tot vwo, beschikbaar zouden
zijn. Als voorwaarde werd wel gesteld dat er een
nauwere samenwerking diende te komen met het
Thomas More College in Oudenbosch.
Die samenwerking kwam er zeker na de fusie van
1996. Vergaderingen gingen eraan vooraf over
nieuwbouw en onderwijskundige inrichting van
de nevenvestiging Zevenbergen. Daarbij ging het
erom welke schooltypen (vbo, mavo, havo en vwo)
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er zouden komen en welke klassen. Die inrichting
moest de uitstroom van Zevenbergse leerlingen
naar elders (voornamelijk Breda en Roosendaal)
verminderen en zo nodig stoppen. Daartoe moest
de Catharinamavo uitgebreid worden met de
eerste klassen havo en vwo. De Catharinamavo
werd na de fusie omgedoopt tot het Markland
College Zevenbergen en werd een nevenvestiging
met een breed instroompunt voor de collegaschool in Oudenbosch. Naast het mavo-onderwijs
werden ook de eerste twee jaren van havo- en
vwo-onderwijs aangeboden in Zevenbergen.
Het nieuwe schoolgebouw aan de Gildelaan was
inmiddels het onderkomen geworden, dichtbij
uitstap- en opstapplaatsen van het openbaar
vervoer, passend bij een regioschool. Nog in
2000 werd besloten dat het breed instroompunt,
met de klassen 1 en 2 havo en vwo, uitgebreid
werd met de klassen 3 havo en vwo op de locatie
van het Markland College aan de Gildelaan in
Zevenbergen. Daardoor groeide de nevenvestiging
in Zevenbergen fors van 400 naar 600 leerlingen.
In 2004 ontstond en een huisvestingstekort en de
gemeente Moerdijk stemde in met uitbreiding van
het gebouw. Er kwam een volledige verdieping op.
In 2007 kwam het vraagstuk van het al dan
niet verzelfstandigen van de nevenvestiging
in Zevenbergen al snel op het bordje van het
managementteam te liggen. Vanuit ouders,
basisscholen, bedrijfsleven en de gemeente
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Moerdijk is na de opening van het nieuwe school
gebouw van het Markland College Zevenbergen
regelmatig het verzoek gekomen, of het niet
mogelijk was om het einddiploma havo of vwo
in Zevenbergen te halen. Voor veel ouders en
leerlingen was het al lange tijd niet aantrekkelijk
om de onderbouw voor havo en vwo in
Zevenbergen te volgen en daarna de opleiding voor
de bovenbouw in Oudenbosch te moeten afsluiten.
Nadat uit onderzoek was gebleken dat een
verzelfstandigde school in Zevenbergen levens
vatbaar zou zijn, werd hiervoor een verzoek
ingediend bij de minister van OCW. De minister
heeft dit verzoek ingewilligd en vanaf 1 augustus
2010 is de school in Zevenbergen (op papier) een
zelfstandige schoolgemeenschap. De Catharina
mavo die in de jaren negentig van de vorige
eeuw getalsmatig in haar voortbestaan werd
bedreigd, heeft door de fusie in 1996 uiteindelijk
de mogelijkheid gekregen uit te groeien tot een
volwaardige schoolgemeenschap voor mavo-,
havo- en vwo-onderwijs.
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Bijlage 2: Terugblik schoolplan 2016 – 2020
2.1 Proces
In de afgelopen beleidsperiode zijn de gestelde
ambities in het schoolplan 2016 – 2020 op
schoolniveau uitvoerig gemonitord door
verschillende geledingen, zoals de directie, de
Medezeggenschapsraad en het MT. Omdat
bepaalde ambities uit het schoolplan 2016 – 2020
ook jaarlijks zijn verwerkt in de teamplannen per
afdeling, heeft ook op dat niveau evaluatie en (bij)
sturing plaatsgevonden.

vakken volledig afgesloten met schoolexamens.
Het vak Technologie & Toepassing is met goed
gevolg geauditeerd door de Stichting Bèta
Challenge Programma. Op het gebied van versterkt
talenonderwijs is Spaans geïntroduceerd als ver
breed onderwijsaanbod. Daarnaast is digitale
geletterdheid op de lessentabel van de mavo
geplaatst voor de ontwikkeling van allerlei ICTvaardigheden bij leerlingen. Naast het aanbod van
T&T en LO2 is ook het vak A&D af te sluiten
als schoolexamenvak.

2.2 Onderwijs

Volgende

Verlengde brugperiode
In schooljaar 2016 – 2017 is de tweejarige brug
klas schoolbreed ingevoerd vanuit het doel
dat leerlingen langer de kans krijgen zich te
ontwikkelen naar het gewenste, maximaal haalbare
theorie- of praktijkgerichte diplomaniveau.
Mavo
In de afdeling mavo hebben we voor wat
betreft onderwijskundige profileringen een
extra sportcomponent en techniekcomponent
opgenomen en gerealiseerd. In deze schoolplan
periode zijn de vakken Technologie & Toepassing
en Lichamelijke opvoeding 2 toegevoegd aan
ons onderwijsprogramma in de mavoafdeling
en hebben verschillende examenleerlingen de

Havo
Ook in de afdeling havo is het vak digitale
geletterdheid geïntroduceerd en opgenomen in
de lessentabel van de brugklas. Onderwijskundige
profileringen in deze afdelingen hebben plaats
gevonden via de introductie van Spaans en
de VECON Business School. Spaans dient als
verdiepend vak binnen het aanbod van versterkt
talenonderwijs en in de bovenbouw van de afdeling
havo wordt ondernemerschap gepromoot via de
VECON Business School. Inmiddels is de licentie
voor deelname van de school aan het programma
van VECON Business School verlengd en zijn
er voor het tweede jaar achtereen leerlingen
afgestudeerd met extra verdiepende modules
(zoals boekhouden en jong ondernemen).
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In de afgelopen schoolplanperiode heeft in de
vwo-afdeling een afbouw van het gymnasium
onderwijs plaatsgevonden. Om ruimte te bieden
voor verdiepend en verbredend onderwijs hebben
we ook in deze afdeling extra leerroutes vorm
gegeven door Spaans aan te gaan bieden en de
VECON Business School. Ook in deze afdeling
is digitale geletterdheid geplaatst voor de ont
wikkeling van ICT-vaardigheden bij leerlingen.
2.3 Leerlingbegeleiding
In de vorige schoolplanperiode is voor plaatsing
en determinatie van nieuwe brugklasleerlingen
de verlengde brugperiode ingevoerd. Omdat het
nog lang niet duidelijk is voor kinderen in groep 8
wat er “in het vat zit”, heeft het zin die keuze niet
alleen uit te stellen, maar de leerlingen vanaf klas
1 zo lang mogelijk te prikkelen en te testen op een
zo hoog mogelijk leerniveau. Vandaar de keuze van
het Markland College Zevenbergen de brugklas
zoveel mogelijk in de vorm van gemengde klassen
met twee niveaus in te richten. Zoveel mogelijk wil
zeggen: met uitzondering van een zuivere vwogroep. In de gemengde brugklassen wordt het
onderwijs aangeboden, rekening houdend met
verschillen in het te bereiken niveau. Leerlingen
worden op twee niveaus getoetst en zullen dus
aantonen op welk niveau zij succesvol (kunnen)
zijn. Praktisch bekeken maken zij toetsen waarin
(meestal) componenten op twee niveaus verwerkt
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5 Organisatie

Bijlagen

zijn, met eigen scorepunten. Daardoor ontstaan
cijfers op twee niveaus. De bevorderingsnormen
zijn hierop geijkt. Het toetsbeleid in de verlengde
brugperiode is verder ontwikkeld met de OBITsystematiek als basis.
Op het terrein van leerlingbegeleiding hebben
daarnaast andere ontwikkelingen plaatsgevonden.
Het leerlingvolgsysteem SOM heeft updates gehad
(zoals de aanleg van begeleidingsverslagen), de
ondersteuningsstructuur is op stichtingsniveau
ingericht en binnen de school wordt zicht op
ontwikkeling en begeleiding nadrukkelijker
gemonitord door kernteams. Daarnaast is het
ondersteuningsteam uitgebreid met een antipestcoördinator en heeft dit team verschillende
leer- en begeleidingsarrangementen ingevoerd
(training rots-en-water, faalangstreductietraining,
etc.), maar ook nieuwe handvatten en
begeleidingsperspectieven geformuleerd voor
dyslexie, dyscalculie en RT. Met de invoering
van verschillende leerroutes (cultuur, onder
nemerschap, technologie, talen en sport) is
nauwgezet ingestoken op talenten, interesses
en voorkeuren van leerlingen. Voorbeelden van
onderwijskundige innovaties in de leerroutes zijn
versterkt talenonderwijs, inregeling sportklas,
introductie VECON Business School en het Bèta
Challenge Programma en plaatsing van het vak
maatschappijwetenschappen op de lessentabel.

2.4 Personeelsbeleid
Op stichtingsniveau heeft Stichting Markland
College in afgelopen beleidsperiode flink in
gestoken op HR. Het vaststellen van een nieuwe
resultaat- en ontwikkelcyclus (R&O) heeft
bijgedragen aan de professionalisering van
medewerkers. Er vinden jaarlijks R&O-gesprekken
(resultaat- en ontwikkelgesprekken) plaats in
het kader van R&O-cyclus. Afdelingsspecifieke
actiepunten zijn opgepakt (scholingstrajecten).
Het aanbod aan deskundigheidsbevordering
en scholing is voornamelijk vanuit de mede
werkersvraag gestuurd (vanuit de resultaat- en
ontwikkelcyclus), maar ook door vraag van
directies, teams of de school. Indien nodig worden
er professionaleringstrajecten ingezet.
De doelstelling van het professionaliseringsbeleid
is het afstemmen van kennis, vaardigheden,
attitude, inzet en bekwaamheden van mede
werkers op de gemeenschappelijke ambities van
Stichting Markland College en de scholen. Het
beleid is er, in combinatie met de resultaat- en
ontwikkelcyclus, om ontwikkeling van mede
werkers in hun werkzaamheden als professional
te stimuleren en te faciliteren.
2.5 Kwaliteitsbeleid
Stichting Markland College vertaalt vanuit haar
missie en visie de (wettelijke) eisen en de (on)
uitgesproken verwachtingen naar beleid dat in het
Strategisch Beleidsplan en de schoolplannen te
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lezen is. Het beleid bevat de doelen die Stichting
Markland College en de beide scholen willen
bereiken. Door deze helder en eenduidig te
definiëren en te voorzien van een norm, kunnen
we meten of de gestelde doelen daadwerkelijk
behaald zijn. Kwaliteitszorg is het middel om dit
proces te sturen. Kwaliteitszorg, vertaald in beleid,
kan helpen te achterhalen waarom een gesteld
doel niet is behaald door een scala van middelen
in te zetten bij de determinatie van het probleem.
De medewerker die met kwaliteitszorg belast is,
kan adviezen geven over mogelijke oorzaken en
oplossingen aandragen om in de toekomst wel aan
de gestelde doelen te voldoen. Het kwaliteitsbeleid
is doelgericht, cyclisch, systematisch, integraal en
van iedereen. Doelgericht omvat verantwoorden,
informeren én verbeteren en borgen. Hierbij gaat
het om zowel horizontale als verticale verant
woording. Cyclisch betekent dat we de PDCAcyclus toepassen. Systematisch geeft aan dat we
werken met behulp van processen en procedures,
vastgelegd in een handboek. Integraal en van
iedereen geeft aan dat kwaliteitszorg betrekking
heeft op de hele school en over alle beleids
terreinen gaat, waarbij het primaire proces
centraal staat.

2.6 Financiën
Stichting Markland College voert een verantwoord
financieel beleid, waarbij we middelen optimaal
inzetten voor het behouden en verder verhogen
van de onderwijskwaliteit en tegelijkertijd de
risico’s in de organisatie voldoende worden
afgedekt. Er is een transparant systeem van
financiële planning & control op centraal niveau
en op schoolniveau. Het Markland College
Zevenbergen heeft volgens de kaders van het
financieel beleidsplan, de managementteamafspraken en de Kaderbrief de jaarlijkse begroting
opgemaakt en stuurt bij op de maandelijkse
rapportages met betrekking tot onder- en over
schrijdingen die door de financiële administratie
verstrekt zijn.
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Bijlage 3: Feiten en cijfers over onze leerlingen
Aantal leerlingen met feit en prognose 2017-2024
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Bijlage 4: Feiten en cijfers over onze personeelsleden
In het schooljaar 2020 - 2021
werkten 86 personeelsleden op de
vestiging in Zevenbergen. Naast
67 docenten waren er 14 leden van
het OOP en 5 directieleden actief.
De verdeling man/vrouw is ongeveer
gelijk (45 man, 41 vrouw). Ook zit
er weinig verschil in de gemiddelde
leeftijdsopbouw. De gemiddelde
leeftijd van alle mannelijke
personeelsleden is 46,4 jaar in
2021 en 45,6 jaar voor vrouwelijke
personeelsleden. Met 51,9 jaar is
de gemiddelde leeftijd bij OOP-ers
hoger dan bij OP en directie.

Het Markland Zevenbergen kent een relatief jong personeelsbestand (meting 2021), met zeker bij het
onderwijzend personeel een relatief kleine groep met 50+ en 60+. De oorzaak voor deze relatief lage
gemiddelde leeftijd ligt in de ontwikkeling van de school toen in 2015 de school een uitgroei met een
volledige bovenbouw voor havo en vwo kreeg. In die periode zijn veel medewerkers geworven in de
leeftijdscategorie 30 - 40 en dat is terug te zien in de leeftijdsopbouw van de school.

Leeftijdsopbouw van medewerkers

Leeftijdsopbouw van onderwijzend personeel
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Bijlage 4: Feiten en cijfers over onze personeelsleden
Verdeling man/vrouw per leeftijdscategorie
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Binnen de leeftijdscategorieën kan ook gekeken
worden naar de leeftijdsopbouw bij mannen
en vrouwen. De leeftijdsopbouw bij vrouwen is
relatief gelijkmatig verdeeld over de cohorten,
terwijl bij mannen de leeftijdsgroep tussen de
51 en 60 jaar, met 15,5% van het totaal, relatief
ondervertegenwoordigd is.
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Bijlage 5: Missie, visie en kernwaarden Stichting Markland College
Missie

Volgende

Wij bieden leerlingen onderwijs dat hen ondersteunt
bij het ontdekken van hun talenten en hen uitdaagt
een zo goed mogelijk leerresultaat te bereiken.
Leerlingen ontwikkelen zich tot wendbare,
verantwoordelijke en ondernemende jong
volwassenen. Onze medewerkers zijn nieuwsgierig,
blijven leren en delen hun kennis. Samen met
onze omgeving werken we aan een succesvolle
voorbereiding op hun toekomst.

Kernwaarden
Stichting Markland College en haar voorgangers
bieden al bijna twee eeuwen onderwijs in de regio
West-Brabant. Alle betrokken scholen hebben in
deze jaren steeds ingespeeld op de ontwikkelingen
om hen heen en hebben deze regelmatig actief
beïnvloed. Met als resultaat twee zelfstandige
scholen die stevig zijn verankerd in de regio.

Ook de komende jaren blijft Stichting Markland
College flexibel inspelen op veranderende
omstandigheden. Veranderingen zien we als
kansen en mogelijkheden tot verbetering en
vernieuwing.

Vorige

Klik op een
onderwerp

Voorwoord

1 Ambities

2 Onderwijs

3 Leerlingen

4 Medewerkers

5 Organisatie

Bijlagen

We vertrouwen

We verbinden

We verschillen

We hebben vertrouwen in
elkaar als scholen, leerlingen,
ouders en medewerkers.

Onze onderwijsgemeenschappen
werken continu aan duurzame
relaties met onze leerlingen, ouders
en omgeving.

Ons onderwijs is het resultaat van
samenwerking tussen leerlingen en
volwassenen. Mensen maken ons
onderwijs.

•

In ons onderwijs komt het belang van verbinding naar voren door het persoonlijke karakter
en de aandacht voor elke individuele leerling.

•

•

Ouders zien we als een belangrijke partner
waar we in onze aandacht en zorg voor de leerling mee optrekken. Ook binnen en tussen de
scholen besteden we aandacht aan onderlinge
verbinding en het elkaar kennen.

We hebben aandacht voor de verschillen
tussen deze mensen, onze leerlingen, medewerkers en ouders. Wij erkennen en waarderen
verscheidenheid. We hebben oog voor
diversiteit. Wie zich gezien en gehoord voelt,
voelt zich prettig en dit is van positieve invloed
op het welzijn en de prestaties van leerlingen
en onze medewerkers. Dit geldt natuurlijk ook
voor onze scholen.

•

Met onze partners in de omgeving bouwen
we een duurzame samenwerking op, die ons
onderwijs versterkt en onze regio stimuleert.

•

Onze twee scholen zijn professionele onder
wijsorganisaties. Zij zijn verschillend en zelfstandig, maar zij ondersteunen elkaar en leren
van elkaar.

•

Samen vullen we elkaar aan, brengen we
meer tot stand en leveren we meer kwaliteit.
Diversiteit maakt onze leerlingen, mede
werkers en scholen sterker en samen ont
dekken we zo nieuwe mogelijkheden voor
onszelf en voor onze omgeving.

•

•

•

Leerlingen voelen zich thuis op onze scholen en
ervaren onze scholen als een veilige omgeving
waar ze zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.
Ouders hebben vertrouwen in ons onderwijs
en onze scholen. We zijn voor hen een betrouw
bare partner, zoals wij dat ook voor onze
partnerorganisaties en de samenleving zijn.
Onze medewerkers zijn professioneel en
weten waar zij bij onze organisatie aan toe zijn.
Ze hebben vertrouwen in elkaar en in de organisatie, wat een goede sfeer en samenwerking
ten goede komt.

Markland College Zevenbergen
Postbus 131, 4730 AC Oudenbosch
Bezoekadres
Vaandelweg 4, 4761 BC Zevenbergen
Telefoon 0168 33 10 80
zevenbergen.markland.nl
infozb@markland.nl

Samen maken we het verschil.

