
Deugdelijkheidseisen

D1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs

Conform artikel 17 van de WVO zal Duinzigt-havo invulling geven aan de wettelijke opdracht

tot bevordering van burgerschap. De wijze waarop het burgerschapsonderwijs vormgegeven

zal worden, is beschreven in het beleidsdocument ‘Actief burgerschap en sociale

cohesie’.

D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor

Conform artikel 17b van de WVO zal Duinzigt-havo in haar ‘Schoolondersteuningsprofiel’

beschrijven hoe het de ondersteuningsstructuur zal inrichten en hoe het passend onderwijs

zal bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

D3. Inrichting van het onderwijs: Zicht op ontwikkeling van de leerlingen

Duinzigt-havo zal op systematische wijze informatie verzamelen over de kennis en

vaardigheden van leerlingen en het onderwijs zodanig inrichten dat zij een ononderbroken

ontwikkelingsproces kunnen doorlopen (WVO - artikel 2, tweede lid).

Het onderwijs zal worden aangeboden in vakken. Voor ieder vak zal een PTO worden

opgesteld en voor de examenvakken een PTA. De PTO’s en PTA’s bevatten een overzicht van

de kennis- en vaardigheden-eisen die getoetst zullen worden en een normering waaraan

minimaal voldaan moet worden om bevorderd te worden.

Toetsen en tentamens zullen worden beoordeeld met een cijfer (of de waardering

onvoldoende, voldoende, goed). Docenten zullen de cijfers van gemaakte toetsen

registreren in het leerlingvolgsysteem SOMtoday. Alle resultaten en de gemiddelden daarvan

zullen op ieder moment voor docententeam, leerlingen en ouders beschikbaar zijn. In het

leerlingvolgsysteem zullen ook overdrachtsgegevens, onderzoeksverslagen en gespreks- en

begeleidingsnotities worden vastgelegd.

De ivo-werkwijze van Duinzigt-havo biedt leerlingen ruime mogelijkheden voor extra uitleg

en herkansing van toetsen. Tijdens de i-uren zal zowel aan groepen als aan individuele

leerlingen extra onderwijs geboden worden dat is afgestemd op de behoeften. Voor de

herkansing zal de leerling de leerstof nogmaals leren met hopelijk een beter resultaat.
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Iedere leerling zal een persoonlijke mentor hebben, die de voortgang bewaakt en in actie

komt als daar aanleiding toe is. Regelmatig zullen er leerlingenbesprekingen worden

georganiseerd om de voortgang van leerlingen te bespreken. Bij signalen van stagnerende

ontwikkeling zal een plan van aanpak worden opgesteld en/of extra begeleiding worden

geboden.

D4. Inrichting van het onderwijs: de onderwijstijd

Duinzigt-havo is een vijfjarige opleiding voor hoger algemeen voortgezet onderwijs. Het is

ingericht ter voorbereiding op hoger beroepsonderwijs en zal mede algemene vorming

omvatten (WVO artikel 8a).

De onderwijstijd bedraagt 4700 klokuren, waarvan de eerste vier leerjaren ieder 1000

klokuren en het vijfde leerjaar 700 klokuren (WVO artikel 6g tweede lid). In alle leerjaren

worden minimaal 32 lesuren van 50 minuten geprogrammeerd.

De eerste twee leerjaren bestaat uit een in schooltijd verzorgd samenhangend

onderwijsprogramma. Dit onderwijsprogramma is voor het grootste deel (ten minste 1425

klokuren) een uitwerking van kerndoelen, maar zal ook schooleigen opdrachten bevatten

(WVO - artikel 11c). Ook in het derde leerjaar zal het onderwijsprogramma een weerslag zijn

van de kerndoelen en referentieniveaus.

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren wordt zodanig ingericht dat met behoud van

keuzevrijheid de doorstroming van leerlingen naar het derde leerjaar havo of de profielen

mavo wordt gewaarborgd (WVO - artikel 11a). In de onderbouw zullen alle vakken klassikaal

worden aangeboden en na klas 3 kunnen leerlingen nog alle profielen kiezen.

Het vierde en vijfde leerjaar bestaat uit een in schooltijd verzorgd samenhangend

onderwijsprogramma met een normatieve studielast van 1600 uren per leerjaar, uitgaande

van 40 weken met elk een normatieve studielast van 40 uren (WVO - artikel 12, lid 5).

Duinzigt-havo staat voor degelijk en gestructureerd onderwijs. De onderwijstijd zal voor het

grootste deel bestaan uit lestijd, maar ook i-uren, mentoruren, stages en sportdagen zullen

als onderwijstijd worden aangemerkt. In ieder leerjaar zal meer onderwijstijd

geprogrammeerd worden dan het wettelijk minimum omdat het in de praktijk zal kunnen

voorkomen dat lessen vervallen.

Elk schooljaar zal op ten minste 189 dagen onderwijs worden verzorgd. In het laatste

leerjaar zal onderwijs worden verzorgd tot de aanvang van het eerste tijdvak van het

centraal examen (WVO - artikel 6g1). Op schoolvrije dagen (weekend, vakantie- en

feestdagen) zal de school gesloten zijn en zal er geen onderwijs verzorgd worden.

Daarnaast zijn er roostervrije dagen waarop medewerkers wel, maar leerlingen niet op

school zijn (studie- en vergaderdagen). De precieze invulling zal elk jaar in overleg met de

medezeggenschapsraad worden vastgesteld.

D5. Inhoud van het onderwijs: kerndoelen en referentieniveaus

Het onderwijs in de eerste twee leerjaren zal zodanig worden ingericht dat leerlingen met

behoud van keuzevrijheid kunnen doorstromen naar het derde leerjaar. Na het eerste,

tweede en derde leerjaar havo zal ook de doorstroom naar de mavo met behoud van

keuzevrijheid gewaarborgd zijn (WVO - artikel 11a).
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Het onderwijsprogramma van de onderbouw zal voor het grootste deel een uitwerking zijn

van de kerndoelen en referentieniveaus voor taal en rekenen, maar zal ook enkele

schooleigen opdrachten bevatten (WVO - artikel 11bc en Wet referentieniveaus taal en

rekenen - artikel 2).

Lichamelijke opvoeding zal bestaan uit praktische bewegingsactiviteiten en in alle leerjaren

verzorgd worden. Halverwege het laatste leerjaar zal het worden afgesloten. Lichamelijke

opvoeding zal twee of drie lesuren per week gegeven worden op een zodanige wijze dat

wordt voldaan aan de eisen op het gebied van kwaliteit, intensiteit en variëteit van de

bewegingsactiviteiten neergelegd in kerndoelen en examenprogramma’s (WVO - artikel 6d).

De kerndoelen zullen volgens onderstaand schema over de verschillende vakken worden

verdeeld. De wijze waarop vakken de kerndoelen zullen behandelen en toetsen zal worden

beschreven in de vakleerplannen, samen met de referentieniveaus en eindtermen.

Als Duinzigt-havo in 2023-2024 start zal er vermoedelijk sprake zijn van een wijziging van

het curriculum in de onderbouw. Dat zal tot aanpassingen kunnen leiden.
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Kerndoelen

A: Nederlandse taal - kerndoel 1 t/m 10 (NE)

De kerndoelen Nederlandse taal zijn vooral gericht op de communicatieve functie van de

Nederlandse taal en kennen een belangrijke plaats toe aan strategische vaardigheden.

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan culturele en literaire aspecten. Bij de

kerndoelen Nederlands zal een relatie gelegd worden met de referentieniveaus voor taal.

B: Engelse taal - kerndoel 11 t/m 18 (EN, DU, FA)

De kerndoelen Engelse taal zijn vooral gericht op de communicatieve functie. De nadruk

ligt op Engels als wereldtaal. De kerndoelen Engelse taal zullen als leidraad gebruikt

worden voor het onderwijs in de Duitse en Franse taal. Bij kerndoelen 11, 14, 15, 16 en

17 zal de relatie worden gelegd met het Europees Referentiekader.

C: Rekenen en Wiskunde - kerndoel 19 t/m 27 (WI)

Bij de kerndoelen rekenen en wiskunde gaat het om de gebruiksmogelijkheden van

(elementaire) rekenvaardigheden en van wiskunde buiten en binnen het onderwijs. Om

doorlopende leerlijnen te realiseren van primair onderwijs, via voortgezet onderwijs, naar

vervolgonderwijs zal een relatie gelegd worden met de referentieniveaus voor rekenen.

D: Mens en Natuur - kerndoel 28 t/m 35 (BI, NASK)

De kerndoelen mens en natuur bestrijken een groot inhoudelijk terrein, gericht op

natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde onderwerpen. In globale

termen gaat het om een onderzoekende houding ten opzichte van de natuur, herkennen

van samenhangen en wisselwerkingen, verbinden van theorieën en modellen met

praktisch werk en waarneming en bevorderen van duurzaamheid.

E: Mens en Maatschappij - kerndoel 36 t/m 47) (GS, AK, EC)

In de kerndoelen mens en maatschappij gaat het om vragen stellen en onderzoek doen,

verschijnselen in tijd en ruimte plaatsen, gebruik van bronnen en inhoudelijke thema’s

geordend van dichtbij en kleinschalig naar verder weg of grootschalig. Kerndoel 36, 43 en

44 concretiseren de opdracht aan elke school om aandacht te besteden aan burgerschap.

F: Kunst en Cultuur - kerndoel 48 t/m 52 (HV-ITM, TE, MU)

De kerndoelen kunst en cultuur beogen een brede oriëntatie op kunst en cultuur. Het gaat

om een variatie in activiteiten: eigen werk maken en presenteren, andermans werk ervaren

en plaatsen, verslag doen van activiteiten, en reflecteren op eigen en andermans werk.

G: Bewegen en Sport - kerndoel 53 t/m 58 (LO)

In de kerndoelen bewegen en sport gaat het om een brede oriëntatie op verschillende

soorten bewegingsactiviteiten en daarin het verkennen en uitbreiden van de eigen

mogelijkheden. Bij sport en bewegen is in het bijzonder aandacht voor samenwerking en

de relatie met gezondheid en welzijn.
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De lessentabel voor de havo-onderbouw zal er als volgt uitzien:

1-havo 2-havo 3-havo totaal

Nederlandse taal

Nederlands 4 3 3 10

Engelse taal

Engels 3,5 3 3 9,5

Frans 2 2 2,5 6,5

Duits 3 2,5 5,5

Rekenen en Wiskunde

Wiskunde 3 3 4 10

Mens en Natuur

Biologie 2 1,5 2 5,5

Natuur- en scheikunde 2 3,5 5,5

Mens en Maatschappij

Aardrijkskunde 2 1,5 2 5,5

Geschiedenis 2 2 2 6

Economie 2 1,5 3,5

Kunst en Cultuur

Handvaardigheid / ITM 2 2 1,5 5,5

Tekenen 1 1 2

Muziek 1 1 1 3

Bewegen en Sport

Lichamelijke opvoeding 3 2 2 7

Schooleigen opdrachten

Godsdienst 1 1 0,5 2,5

Begeleidingsles 1 1 1 3

Talentklas 2 2 4

Skillz / Sovo 3 3

Totaal 32,5 33 32 97,5
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Conform artikel 12 van de WVO zal het onderwijs in het vierde en vijfde leerjaar worden

ingericht volgens profielen, samenhangend onderwijsprogramma’s, die bestaan uit:

a. een algemene maatschappelijke voorbereiding en persoonlijke vorming,

b. een algemene voorbereiding op het hoger onderwijs, en

c. een bijzondere voorbereiding op groepen van naar inhoud verwante opleidingen in

het hoger onderwijs.

Duinzigt-havo zal alle profielen aanbieden, te weten:

a. natuur en techniek;

b. natuur en gezondheid;

c. economie en maatschappij;

d. cultuur en maatschappij.

Elk profiel bestaat uit:

a. een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is,

b. een profieldeel, dat kenmerkend is voor dat profiel, en

c. een vrij deel.

Bij de start van Duinzigt-havo zal de keuze binnen de profielen beperkt zijn. Duinzigt-havo

zal in de eerste jaren de volgende profielkeuzevakken niet aanbieden: NL&T, Wiskunde D,

Informatica, Maatschappijwetenschappen, Filosofie en Muziek.

De normatieve studielast voor leerlingen bedraagt 1600 uren per leerjaar. Daarvan zal

ongeveer 60% worden ingevuld met klassikale contacttijd (960 uur) en voor minimaal 40 uur

bestaan uit individueel ingevulde tijd (i-uren, herkansingen).

Conform artikel 14 van de WVO zullen de profielen van Duinzigt-havo er als volgt uitzien:

Gemeenschappelijk deel Studielast 4-havo 5-havo

Nederlandse taal en literatuur 400 4 uur 4

Engelse taal en literatuur 360 3 4

Maatschappijleer 120 2,5

Culturele en kunstzinnige vorming 120 2,5

Lichamelijke opvoeding 120 2 0,5

Natuur en Techniek Studielast 4-havo 5-havo

Wiskunde B 360 3,5 3,5

Natuurkunde 400 4 4

Scheikunde 320 3 3,5

Profielkeuzevak

- Biologie 400 4 4

Deugdelijkheidseisen DZ-havo  | 6



Natuur en Gezondheid Studielast 4-havo 5-havo

Wiskunde A (of B) 320 (360) 3 (3,5) 3,5

Biologie 400 4 4

Scheikunde 320 3 3,5

Profielkeuzevak

- Aardrijkskunde 320 3 3,5

- Natuurkunde (WiB) 400 4 4

Economie en Maatschappij Studielast 4-havo 5-havo

Wiskunde A 320 3,5 3

Economie 400 4 4

Geschiedenis 320 3 3,5

Profielkeuzevak

- Duits of Frans 400 4 4

- Aardrijkskunde 320 3 3,5

- Bedrijfseconomie 320 3 3,5

Cultuur en Maatschappij Studielast 4-havo 5-havo

Duits of Frans 400 4 4

Geschiedenis 320 3 3,5

Profielkeuzevak (maatschappijvak)

- Aardrijkskunde 320 3 3,5

- Economie 400 4 4

Profielkeuzevak (cultuurvak)

- Duits of Frans 400 4 4

- Kunstvak Beeldend 320 3 3,5
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Alle in de profielen aangeboden profiel(keuze)vakken zullen in het vrije deel gekozen

kunnen worden, m.u.v. natuurkunde dat alleen in N&G gekozen kan worden. In het vrije deel

van alle profielen kan het vak Bewegen, sport en maatschappij (BSM) aangeboden worden.

Vrije deel: één examenvak C&M E&M N&G N&T

Aardrijkskunde

Bedrijfseconomie

Biologie profiel

BSM

Duits

Economie profiel

Frans

Geschiedenis profiel profiel

Kunstvakken Beeldend

Natuurkunde XXX XXX profiel

Wiskunde (A) profiel profiel profiel

D6. Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop (vormgeving

van de bestuursstructuur

Stichting Fioretti Teylingen heeft in het directieoverleg van 9 oktober 2019 het

Directiestatuut vastgesteld. Hierin is vastgelegd hoe het zorgdraagt voor een goed

bestuurde school met een scheiding van bestuur en toezicht, volgens wettelijke eisen.

Bij deze aanvraag zijn verder het Bestuursreglement d.d. 9 november 2011 en het

Toezichtskader d.d. 4 oktober 2016 bijgevoegd.
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Actief burgerschap en sociale cohesie

versie september 2021

D1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs

De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van het onderwijs om

burgerschap en sociale cohesie te bevorderen. Het onderwijsaanbod dient bij te dragen aan

de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Persoonsvorming en socialisatie zijn

doelen van het onderwijs. De aanvraag bevat daarom een beschrijving van de wijze waarop

het burgerschapsonderwijs vormgegeven zal gaan worden (conform art. 17 WVO).



1. VISIE

Duinzigt-havo wil leerlingen zodanig toerusten dat zij in opleiding, beroep en samenleving

succesvol kunnen zijn. We noemen dat een ‘stevige basis voor leren, werken en leven’. Deze

stevige basis bestaat uit meer dan alleen een diploma. We vinden het minstens zo belangrijk

om leerlingen te vormen tot ‘aardige, vaardige, en waardige’ jongvolwassenen die zich thuis

voelen en de weg kennen in onze democratische rechtsstaat. We willen hen leren om

respectvol om te gaan met verschillen in afkomst, godsdienst en geaardheid en zorgen voor

een schoolcultuur waarin iedereen, ondanks deze verschillen, zichzelf kan zijn.

Actief burgerschap neemt dan ook een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma in.

Daarnaast is Duinzigt-havo voor leerlingen een belangrijke ontmoetingsplaats en daarmee

een belangrijke oefenplaats voor actief burgerschap. We zien het bevorderen van actief

burgerschap als een gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouders en maatschappij.

Wettelijke basis onder ons burgerschapsonderwijs is het recent gewijzigde artikel 17 van de

WVO: “Actief burgerschap en sociale cohesie” (Tweede Kamer, 17 november 2020). Onder

actief burgerschap verstaan we de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van

de Nederlandse samenleving en daaraan een actieve bijdrage te leveren. Sociale cohesie

brengt de onderlinge verbinding tot uitdrukking en legt nadruk op gelijkwaardigheid en

gedeelde waarden, ongeacht iemands achtergrond. Bij sociale cohesie staat het met elkaar

leren samenleven centraal.

Uitgangspunt van actief burgerschap en sociale cohesie zijn de basiswaarden van de

democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vrijheid betekent dat

je mag denken, zeggen en doen wat je wilt, gelijkwaardigheid dat alle mensen evenveel

waard zijn en in gelijke gevallen gelijk behandeld worden en solidariteit dat je rekening

houdt met anderen en weet dat anderen dat ook met jou doen (Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, Kernwaarden van de Nederlandse samenleving, 20 februari 2014).

2. BELEID

Het burgerschapsonderwijs van Duinzigt-havo zal gericht zijn op het bijbrengen van

respect en kennis, het ontwikkelen van competenties en het zorgdragen voor een

schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden. Het zal bestaan uit een

doordacht programma van lessen en activiteiten en een pedagogisch klimaat dat leerlingen

uitnodigt tot veilig en actief oefenen met de basiswaarden.

In een onderwijsprogramma dat alle leerjaren zal omvatten leren leerlingen wat vrijheid,

gelijkwaardigheid en solidariteit betekenen en hoe zij er in hun dagelijks leven mee te
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maken krijgen. Ze zullen leren wat de samenleving van hen als democratisch burger

verwacht en wat zij van de samenleving mogen verwachten.

Burgerschapsonderwijs is in onze ogen vooral een “doe-vak” waarbij actief verbinding

gezocht wordt met de omgeving van de school. Basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid

en solidariteit worden gekoppeld aan actuele thema’s als duurzaamheid, technologie en

globalisering.

Het burgerschapsbeleid is expliciet onderdeel van het Duinzigt-havo schoolplan en zal

worden vermeld in de schoolgids.

De schoolleiding zal het burgerschapsbeleid initiëren en actief ondersteunen en faciliteren.

Het zal formatie en middelen beschikbaar stellen voor leermiddelen en professionalisering.

Ook in het aangaan en onderhouden van contacten zal het zich actief opstellen.

3. DOELEN

Duinzigt-havo zal een samenhangende leerlijn Burgerschap ontwikkelen met doelen, die

jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. De doelen zijn afgeleid van de artikel 17 van de

WVO.

(1a) bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische

rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet,

(1b) bijbrengen van respect voor en kennis van de universeel geldende fundamentele

rechten en vrijheden van de mens,

(1c) bevorderen van het handelen naar deze basiswaarden op school;

(2) bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de

waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden;

(3) ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat

stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse

samenleving;

(4) zorgdragen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden,

waarin leerlingen actief gestimuleerd worden om te oefenen met deze waarden en waarin

leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten.
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4. LEERLIJN BURGERSCHAP

Zodra Duinzigt-havo ‘het groene licht krijgt’ zal de leerlijn Burgerschap verder worden

uitgewerkt. Daarbij is het streven te komen tot samenhang en heldere doelen. Belangrijke

rol zal er zijn voor de begeleidingsles, een lesuur dat in ieder leerjaar gegeven zal

worden. Daarin zullen niet alleen burgerschapslessen worden gegeven maar ook de

inhoudelijke koppeling worden gemaakt met vakken (aardrijkskunde thema duurzaamheid,

geschiedenis thema democratie) en activiteiten en projecten (maatschappelijke stage, Paarse

vrijdag, bezoek Tweede Kamer).

4.1 Respect en kennis

De leerlijn bevat (vak)inhoudelijke doelen, die voortkomen uit de kerndoelen (36, 43 en 44).

In 2023 zal er vermoedelijk een herziening van het curriculum plaatsvinden met o.a. een

nieuw leergebied ‘Burgerschap’. De burgerschapsdoelen zullen gekoppeld worden aan

thema’s duurzaamheid, technologie en globalisering.

- begeleidingsles (burgerschap, groepsvorming, voorlichting, LOB, mediawijsheid)

- vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer sociale vorming, godsdienst)

4.2 Competenties

Duinzigt-havo ziet school als belangrijke oefenplaats waar jongeren experimenteren en

ervaring opdoen met sociale en maatschappelijke competenties (kritisch en creatief denken,

samenwerken, samen besluiten nemen, inleven in een ander, beargumenteren). Om deze

competenties te ontwikkelen zullen activiteiten en projecten worden georganiseerd.

- activiteiten (leerlingenstatuut, leerlingenraad, schaduwverkiezingen)

- projecten (EHBO, maatschappelijke stage)

4.3 Schoolcultuur

Duinzigt-havo streeft naar een pedagogisch klimaat waarin leerlingen en medewerkers

zichzelf kunnen zijn ongeacht verschillen in godsdienst, afkomst of geaardheid. Iedereen is

vrij zichzelf te zijn, wordt gelijk behandelt en houdt rekening met elkaar.

Leren functioneren in een democratische samenleving vindt niet alleen formeel en expliciet

plaats door kennisoverdracht en oefening, maar ook informeel en impliciet door de wijze

waarop docenten (en overige medewerkers) met leerlingen en met elkaar omgaan. Hun

houding en handelen vormen de sleutel tot actief burgerschap en sociale cohesie bij

leerlingen. Van docenten op Duinzigt-havo wordt verwacht dat zij een voorbeeldrol

vervullen. Alleen met voorbeeldgedrag van volwassenen kunnen leerlingen actief

burgerschap zich blijvend eigen maken.
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Schoolondersteuningsprofiel

versie september 2021

D2. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor

Voor leerlingen die structureel een onderwijsaanbod nodig hebben op een ander niveau dan

de leeftijdsgroep (leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben), laat de initiatiefnemer

zien hoe de school een passend onderwijsaanbod, ondersteuning en/of begeleiding zal

bieden (conform art 17b, WVO).

De initiatiefnemer heeft de hoofdlijnen van het schoolondersteuningsprofiel opgesteld, met

daarin wat hij onder extra ondersteuning verstaat. Het gaat om de verplichting om maatwerk

te bieden voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
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Schoolondersteuningsprofiel

Duinzigt-havo zal in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) beschrijven hoe het de basis en

de extra ondersteuning zal vormgeven. Het SOP biedt belanghebbenden daarnaast inzicht in

hoe de toelating van nieuwe leerlingen zal worden geregeld. Tot slot is het SOP ook een

handvat voor docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders. Het geeft inzicht in

het Wie, Wat en Hoe van de ondersteuning op Duinzigt-havo, maar ook de visie en de

ambitie.

Bij het realiseren van passend onderwijs zal Duinzigt-havo samenwerken met de andere

scholen in de regio. Als lid van het Samenwerkingsverband VO regio Leiden zal

Duinzigt-havo zich inzetten om voor alle leerlingen in de regio een passende onderwijsplek

te realiseren. Met het onderscheidende profiel zal Duinzigt-havo voor veel leerlingen met

uiteenlopende ondersteuningsbehoeften passend onderwijs kunnen bieden. Leerlingen die

welvaren bij een veilig sociaal klimaat, degelijke, gestructureerde lessen, extra individuele

uitleg- en herkansingsmomenten, gerichte begeleiding en korte lijnen met ouders kunnen op

Duinzigt-havo succesvol zijn. Vandaar het zesde kenmerk van Duinzigt-havo: een kansrijk

aannamebeleid.

Het SOP van Duinzigt-havo is gebaseerd het Ondersteuningsplan 2020-2024 van het

Samenwerkingsverband VO regio Leiden. Daarin zijn vijf standaarden voor de

basisondersteuning geformuleerd: een positief pedagogisch klimaat, voldoende geschoolde

functionarissen, een effectieve ondersteuningsstructuur, helder onderwijs- en zorgbeleid en

een goede overdracht.

Duinzigt-havo zal de geboden begeleiding en ondersteuning regelmatig evalueren. In het

SOP zullen naar verloop van tijd dan ook ambities en ontwikkeldoelen worden opgenomen.
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1. Positief pedagogisch klimaat

Voorwaarde om tot leren te komen is dat leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen

zijn. Over de manier waarop leerlingen onderling en met medewerkers omgaan zullen

duidelijke afspraken worden gemaakt. Ook over hoe medewerkers met elkaar en met

leerlingen omgaan komen duidelijke afspraken. Van medewerkers wordt verwacht dat zij

leerlingen positief en met respect behandelen en zullen zorgen voor een ordelijke,

taakgerichte leeromgeving waarin leerlingen respectvol met elkaar omgaan.

Ook duidelijke regels en korte lijnen met ouders zullen bijdragen aan een veilige school.

Duinzigt-havo ziet voor zichzelf ook een opvoedkundige taak en zal dan ook proberen

duidelijk te zijn over wat wel en niet mag, bijvoorbeeld als het gaat over op tijd komen,

huiswerk maken, rommel opruimen en taalgebruik. Goed en regelmatig contact met ouders

helpt daarbij, net als in situaties van signalen dat het niet zo goed gaat met een leerling.

Bij aanvang van het schooljaar zal er in de begeleidingslessen veel aandacht zijn voor

positieve groepsvorming. Doel van deze lessen is dat leerlingen elkaar beter leren kennen en

waarderen. Ook leidt het tot afspraken over de omgang met elkaar en het voorkomen van

(online) pesten. Mochten leerlingen bewust of onbewust in de fout gaan, dan is in het

anti-pestbeleid vastgelegd hoe gehandeld wordt.

Jezelf zijn betekent dat je gezien wordt in wie je bent, wat je kan en wat je nog moeilijk

vindt. Op Duinzigt-havo zal in alle leerjaren gewerkt worden volgens de ivo-werkwijze met

i-uren en de mogelijkheid om toetsen te herkansen. Leerlingen die voor een vak meer tijd,

uitleg of oefening nodig hebben zullen voor en na schooltijd extra geholpen worden.

Ook het vak Skillz in klas 1 voorziet in individuele behoeften van leerlingen en draagt bij aan

een positief schoolklimaat. Naast het klassikaal aanleren van studievaardigheden en

ict-vaardigheden zal drie keer per week het huiswerk worden gepland en heeft iedere leerling

een individuele leerroute voor taal en rekenen. Skillz bevat ook sociale vorming, een

lessenserie waarin leerlingen leren voor zichzelf op te komen en om rekening met elkaar te

houden met als resultaat een leuke klas.
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2. Voldoende geschoolde functionarissen

Bij voldoende en voldoende geschoolde functionarissen denken we in eerste instantie aan

goede docenten. Leerlingen met of zonder extra ondersteuningsbehoefte zitten het grootste

deel van de dag in de klas. Dat betekent dat docenten in de les goed met verschillen moeten

kunnen omgaan. Daarnaast moeten zij signalen die duiden op een ondersteuningsbehoefte

kunnen herkennen en deze volgens de afgesproken zorgroute melden.

Op Duinzigt-havo zal iedere docent ook mentor zijn van een groep leerlingen. De mentor zal

de spil zijn in de begeleiding en eerste aanspreekpunt voor leerling en ouders. Voor het

mentoraat zal een duidelijke taakomschrijving worden opgesteld. Alle mentoren van de

onderbouw en alle mentoren van de bovenbouw zullen een team vormen, die onder leiding

staan van een teamleider.

De teamleiders zullen zorgdragen voor een zorgvuldige aanname en goede overdracht. Bij

signalen die kunnen duiden op een ondersteuningsbehoefte zullen zij de afweging maken of

er een beroep gedaan moet worden op het zorgteam.

Het zorgteam van Duinzigt-havo zal bestaan uit verschillende interne en externe

deskundigen. De intern leerlingenbegeleiders zullen samen het Intern Ondersteuningsteam

(IOT) vormen. Zij bieden basisondersteuning en zullen in tijd en middelen voldoende worden

gefaciliteerd. De leerlingenbegeleiders zijn breed inzetbaar maar hebben ook een eigen

deskundigheid, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie of faalangst.

Het zorgteam bestaat verder uit een aantal externe deskundigen die samen de Interne

Ondersteuningscommissie (IOC) vormen. De IOC zal bestaan uit specialisten van de AED, het

CJG en de GGD en zal de extra ondersteuning verzorgen.

Centrale figuur in het zorgteam zal de zorgcoördinator zijn. Zij zal zowel het IOT als de IOC

aansturen, regelmatig met mentoren en teamleiders signalen van leerlingen bespreken, het

resultaat van geboden ondersteuning terugkoppelen en betrokken zijn bij de aanname van

nieuwe leerlingen.
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3. De ondersteuningsstructuur

In de ondersteuningsstructuur van Duinzigt-havo zal onderscheid gemaakt worden tussen

basisondersteuning en extra ondersteuning enerzijds en tussen begeleiding vanuit het

leerjaarteam en ondersteuning vanuit het zorgteam anderzijds. Basisondersteuning is de

begeleiding en ondersteuning waar alle leerlingen in meer of mindere mate gebruik van

kunnen maken en wordt geboden vanuit het leerjaarteam en het Intern Ondersteuningsteam

(IOT). De extra ondersteuning omvat de meer gespecialiseerde ondersteuning die wordt

geboden vanuit de Interne Ondersteuningscommissie (IOC) of door externe instanties.

De teamleider is verantwoordelijk voor een zorgvuldige aanname en overdracht en voor de

begeleiding die door mentoren wordt geboden. Verder initieert de teamleider coaching van

docenten en maatwerk voor leerlingen. De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de

ondersteuning die door IOT-leerlingenbegeleiders geboden wordt en coördineert de extra

ondersteuning die vanuit de IOC door extern deskundigen geboden wordt.

Wanneer begeleiding vanuit het leerjaarteam, coaching van docenten en maatwerk voor

leerlingen niet volstaan, is er sprake van een ondersteuningsbehoefte waarvoor het zorgteam

wordt ingeschakeld. In het schema van de ondersteuningsstructuur gaat de leerling van de

linker kolom naar de rechter. Om te zorgen dat deze leerling de juiste ondersteuning krijgt

enerzijds en alle betrokkenen hiervan op de hoogte zijn anderzijds, zal een zorgroute

worden afgesproken, die uit vier stappen bestaat: van signaal via overleg naar aanpak en

communicatie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de teamleider en

zorgcoördinator dat deze zorgroute goed wordt toegepast.
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4. Onderwijs- en zorgbeleid

Het onderwijs- en zorgbeleid zal gebaseerd zijn op de zes kenmerken waar Duinzigt-havo

zich op wil profileren:

- Kansrijk aannamebeleid

- Veilig sociaal klimaat

- Degelijke, gestructureerde lessen

- Extra individuele uitleg- en herkansingsmomenten

- Gerichte begeleiding

- Korte lijnen met ouders

Voor de meeste leerlingen zal gelden dat zij met genoemde kenmerken in de gegeven

onderwijstijd het diploma kunnen halen. Een deel van de leerlingen zal op enig moment

gebaat zijn bij een vorm van (extra) ondersteuning. Duinzigt-havo zal zich bij het bieden van

ondersteuning baseren op de principes van het handelingsgericht werken. Niet de handicap

of de beperking maar de ondersteuningsbehoefte van de leerling zal het vertrekpunt van de

ondersteuning zijn. In plaats van ‘wat mankeert deze leerling?’ stellen we liever de vraag ‘wat

heeft deze leerling nodig?’ Tijdig signaleren en een gezamenlijke aanpak van school, ouders

en eventueel externe deskundigen vergroten de kans op succes. De ondersteuning zal zoveel

mogelijk gekoppeld zijn aan het onderwijs in de klas.

Voor een handelingsgerichte ondersteuning zal het essentieel zijn goed zicht te hebben op

de leerlingenpopulatie. Duinzigt-havo zal in het leerlingvolgsysteem SOMtoday relevante

ondersteuningsgegevens vastleggen en daarbij duidelijke afspraken maken over de

toegankelijkheid hiervan. Alleen medewerkers die aan leerlingen lesgeven of hen begeleiden,

zullen inzage krijgen in deze gegevens. Indien wenselijk zullen zij ook notities toevoegen. Bij

de bevordering naar een volgend leerjaar zal een overdracht plaatsvinden van de ene groep

docenten naar de andere.

Verzuim zal consequent worden geregistreerd en met ouders gecommuniceerd. Omdat

verzuim een signaal kan zijn van een achterliggende ondersteuningsbehoefte zullen al in een

vroeg stadium maatregelen worden getroffen. Ongeoorloofd verzuim zal bij de Bureau

Leerplicht worden gemeld.

Ondersteunend aan het onderwijs- en zorgbeleid zullen de volgende documenten worden

opgesteld: leerlingenstatuut, veiligheidsplan, anti-pestbeleid, privacyreglement, gedragscode

sociale media en verzuimprotocol. Ook zal een incidentenregistratiesysteem worden

ingericht.
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5. Aanname en overdracht

Binnen het samenwerkingsverband VO regio Leiden zijn afspraken gemaakt over de aanname

van nieuwe leerlingen. De aannamecommissie van Duinzigt-havo, die in ieder geval uit een

teamleider en de zorgcoördinator zal bestaan, zal volgens deze afspraken te werk gaan. Bij

de aanname van nieuwe leerlingen in de brugklas zal het door de basisschool uitgebrachte

advies leidend zijn. In principe zijn alle groep-8-leerlingen met een mavo/havo-advies of

havo-advies welkom.

Bij de aanmelding van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte zal de aannamecommissie

onderzoeken of en op welke wijze passend onderwijs geboden kan worden. Zodra de

aanmeldingstermijn (15 maart) is gesloten, zal de aannamecommissie binnen zes weken

besluiten of een leerling op Duinzigt-havo geplaatst kan worden. Als een leerling niet

geplaatst kan worden, heeft Duinzigt-havo de zorgplicht om op een andere school binnen

het samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te vinden.

In de situatie dat de aannamecommissie besluit een leerling niet aan te nemen, zal er sprake

zijn van een complexe ondersteuningsbehoefte of er spelen andere zaken een rol:

● Leerlingen dienen alle lessen te volgen en aan alle activiteiten deel te nemen. Alleen

op medische gronden zal een leerling van lessen of activiteiten worden vrijgesteld.

● Leerlingen mogen niet met hun gedrag de veiligheid van andere leerlingen in gevaar

brengen.

● Het aantal te plaatsen leerlingen met ondersteuningsbehoeften zal worden begrensd

door de financiële mogelijkheden.

Bij grote en kleine overgangsmomenten (instroom, doorstroom en uitstroom) zal er naast

een papieren ook een warme overdracht plaatsvinden. Bij instroom in de brugklas zal de

teamleider voor alle leerlingen een warme overdracht hebben met de leerkracht van groep 8.

Bij tussentijdse in- of uitstroom zal de betrokken teamleider een warme overdracht hebben

met de teamleider van de andere VO-school.

Leerlingen die door het IOT of de IOC begeleid zijn en binnen Duinzigt-havo doorstromen

worden voor aanvang van het schooljaar warm overgedragen van de oude naar de nieuwe

mentor.

Bij leerlingen die naar het VSO overstappen zal de zorgcoördinator de overdracht doen. Voor

afstromende leerlingen en voor leerlingen die ongediplomeerd de school verlaten zal tot en

met de toelating tot een andere school uitstroombegeleiding worden geboden.
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Inleiding 

De raad van toezicht (hierna de raad) van Stichting Fioretti Teylingen wil werken met 

een toezichtkader om daarmee een gemeenschappelijk referentiekader te hanteren. 

Het toezichtkader helpt te voorkomen dat de raad bij de uitoefening van zijn 

toezichthoudende taak eenzijdig focust op bepaalde aspecten. Tevens ondersteunt 

het de raad om te komen tot een betrouwbare en consistente beoordeling van de 

taakuitoefening en het functioneren van het college van bestuur (hierna de 

bestuurder). Tot slot adresseert het de wijze waarop de raad zorg aan het eigen 

functioneren besteedt. 

 

Het toezichtkader maakt voor de bestuurder de relatie met de raad richtinggevend 

en in zeker mate voorspelbaar. Het voorkomt bovendien dat toezichthouders alleen 

vanuit hun eigen individuele visie hun rol vervullen. Dit doet overigens niet af aan de 

individuele verantwoordelijkheid van iedere toezichthouder. De verscheidenheid 

binnen de raad is een groot goed en de sterke kanten daarvan moeten worden 

benut.  

 

Het toezichtkader geeft ook richting aan de informatieverwerving door de raad en de 

informatieverstrekking door de bestuurder en andere partijen die de raad van 

informatie voorzien. Dit is concreet vertaald naar een informatie-jaaragenda. Deze 

agenda is echter geen uitputtend overzicht van te bespreken onderwerpen en 

ontslaat de bestuurder niet van de taak om de raad tijdig gevraagd en ongevraagd 

alle informatie omtrent alle onderwerpen de stichting betreffende te verstrekken, die 

voor een goed functioneren van de raad nodig of dienstig zijn (zie artikel 12 

statuten). 

 

De raad neemt de Code Goed Onderwijsbestuur VO (hierna de code) als 

uitgangspunt voor zijn handelen. De raad onderschrijft de drie pijlers van de code:  

1. In evenwicht met ‘de zachte kant van goed bestuur’  

2. Publieke belangen dienen 

3. Knooppunt zijn 

Afwijking van de code zal zoveel als mogelijk worden beperkt. Daar waar er wordt 

afgeweken, zal dit worden vermeld en toegelicht in dit toezichtkader, alsmede in het 

jaarverslag en op de website.  

 

De code is een aanvulling op de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). De raad 

kiest ervoor om in dit toezichtkader de wet en code niet te herhalen, hetgeen 

eveneens geldt voor de bepalingen in de statuten en het reglement RvT. Wel kan 

het zo zijn dat aspecten nader worden geduid of dat een (toelaatbare) afwijking op 

de code wordt toegelicht.  
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1. Toezichtvisie 

Opdracht  
Stichting Fioretti Teylingen is een organisatie, gebaseerd op de christelijke identiteit, 

waarin iedereen de kans krijgt en uitgedaagd wordt om optimaal bij te dragen aan 

haar eerste en voornaamste taak om haar leerlingen in hun cognitieve en sociaal- 

emotionele ontwikkeling naar verantwoordelijke burgers te begeleiden, die een 

volwaardige plaats in de maatschappij kunnen verwerven. Om dat te bereiken staat 

zij als organisatie midden in de maatschappij en zijn alle medewerkers van haar 

organisatie dienstbaar aan dat primaire proces. 

 

De raad ziet het als zijn opdracht om op basis van de missie en de visie van 

Stichting Fioretti Teylingen: 
1. De bestaansgrond en identiteit van de organisatie te bewaken  
2. Te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de checks and balances  
3. Te zorgen dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten bereikt  

 

Toegevoegde waarde raad 

De raad wil vormgeven aan zijn opdracht door met de bestuurder een permanente 

kritische dialoog aan te gaan vanuit de toezichtrol over doelen die de stichting wil 

bereiken, besturing, haalbaarheid, risico’s en hun onderlinge samenhang en de 

werkgeversrol zorgvuldig in te vullen. Daarnaast wil de raad waarde toevoegen door 

de bestuurder als klankbord met raad ter zijde te staan met behoud van ieders rol; 

voldoende nabij, maar met distantie. Tot slot wil de raad toegevoegde waarde 

leveren door kennis en ervaring in te brengen en netwerken open te stellen. De 

leden van de raad hebben hierbij de bereidheid om verantwoordelijkheid te dragen 

zonder alles te kunnen overzien.  

 

Voor en namens wie 
De raad houdt toezicht op Stichting Fioretti Teylingen namens de maatschappij als 

geheel, waarbij het belang van de interne stakeholders (leerlingen en hun ouders en 

medewerkers) zwaar weegt bij het beoordelen van strategische beslissingen.  

 

Verantwoording 

Het is primair de taak van de bestuurder om het contact met de stakeholders te 

onderhouden. De raad past daarom in zijn algemeenheid terughoudendheid. Echter, 

de raad vindt zijn legitimiteit in het vertrouwen van de stakeholders en zal daarom 

aan hen verantwoording over het gehouden toezicht afleggen, schriftelijk via het 

jaarverslag en mondeling in het jaarlijks overleg met het directieteam en de GMR.  

In het jaarverslag wordt aangegeven hoe de raad zijn rol heeft opgepakt het 

afgelopen jaar en welke keuzes op hoofdlijnen zijn gemaakt. Transparantie is 

belangrijk. Transparantie vindt haar begrenzing (soms tijdelijk) door de 

vertrouwelijkheid van gegevens of processen. 
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Onafhankelijkheid 

De leden van de raad functioneren zonder last of ruggespraak en dienen 

onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de bestuurder en stakeholders. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen: 

1. Onafhankelijkheid van geest (de toezichthouder moet in staat zijn 

onafhankelijk op te treden en een evenwichtige belangenafweging te maken) 

2. Onafhankelijkheid naar schijn en feit (de toezichthouder dient de schijn van 

belangenverstrengeling te voorkomen of te beheersen) 

Om zijn onafhankelijkheid te bevorderen volgt de raad de bepalingen in de code. Er 

is een uitwerkingsbepaling opgenomen in het reglement RvT (artikel 11). 

 

Goed toezicht 
De raad verstaat onder goed toezicht dat hij een proactieve houding heeft, de 

kerntaken goed vervult en hoofd- en bijzaken goed weet te scheiden. Daarnaast 

dient de inrichting van de raad goed georganiseerd te zijn en de code te worden 

nageleefd. Een proactieve houding betekent dat de raad een actieve betrokkenheid 

heeft bij Stichting Fioretti Teylingen en zijn/haar eigen netwerk onderhoudt. 

 

Integriteit 

Aan de hand van de eigen definitie van goed toezicht, toetst de raad zijn integriteit. 

Iedere toezichthouder is daarbij bereid om eigen normen te toetsen aan anderen en 

open te staan voor feedback. De raad streeft een cultuur na waarin toezichthouders 

elkaar aanspreken en handelingsverlegenheid wordt geminimaliseerd. Tijdens de 

jaarlijkse zelfevaluatie wordt het functioneren besproken. Om naar beste vermogen 

te kunnen handelen, is het up-to-date houden van kennis van belang. Iedere 

toezichthouder zorgt er daarom voor zijn of haar kennis op peil te houden. 

 

Formele governance eisen 

De raad en de bestuurder hebben de formele governance eisen van Stichting 

Fioretti Teylingen verder uitgewerkt in statuten, een reglement RvT, een 

bestuursreglement en profielen van de raad(sleden). 
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2. Taken van de raad 

De raad heeft de volgende taken: 
1. Toezicht houden 
2. Werkgever van de bestuurder 
3. Klankborden en adviseren 
4. Netwerken en verbinden met de samenleving 

 

1 Toezicht houden 

De taak van toezicht houden betreft informatie verwerven, vragen stellen, oordelen 

en indien nodig interveniëren. Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht 

op strategie, voornemens en besluiten, maar toezicht kan ook achteraf en is dan 

gericht op het monitoren van de uitvoering van beleid, besturing, opbrengsten en 

resultaten van de organisatie. De wijze waarop de raad invulling geeft aan deze taak 

is verder uitgewerkt in hoofdstuk 3.  

 

2 Werkgever van de bestuurder 

Als werkgever ziet de raad erop toe dat de bestuurder effectief en goed functioneert, 

wet- en regelgeving naleeft en werkt aan het behalen van resultaten gericht op het 

realiseren van de statutaire doelstelling (zie artikel 2 lid 1 statuten) en opdracht van 

Stichting Fioretti Teylingen. Daarnaast anticipeert de raad op opvolging van de 

bestuurder door zorg te dragen voor een actueel profiel van het college van bestuur 

en een wervings- en selectieprocedure. De wijze waarop de raad invulling geeft aan 

deze taak is verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.  

 

3 Klankborden en adviseren 

De raad fungeert als klankbord door mee te denken en oplossingen aan te dragen, 

door tegenwicht te bieden als ‘advocaat van de duivel’ of door een andere 

zienswijze te zoeken en een vraagstuk in een breed perspectief te zetten. Dit kan 

gevraagd en ongevraagd in een bilateraal of collectief overleg met de bestuurder. 

De raad is terughoudend met ongevraagd advies. Een advies is vrijblijvend en hoeft 

door de bestuurder niet te worden opgevolgd. 

 

4 Netwerken en verbinden met de samenleving 

Vanuit de netwerktaak voorziet de raad de organisatie van hulpbronnen en steun, en 

vervult hij een brugfunctie naar de samenleving door voortdurend te toetsen of de 

organisatie haar maatschappelijke functie nog wel vervult. De raad kan zijn netwerk 

inzetten ten dienste van de bestuurder en voor de toetsing van de maatschappelijke 

legitimiteit van de organisatie. 
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3.  Toezicht houden 

3.1 Uitgangspunten 
 

De raad hanteert de volgende uitgangspunten bij zijn taakuitoefening: 
1. ‘No surprise beginsel’  
2. Duidelijke taakverdeling  
3. Integraal 
4. Richtinggevend en kaderstellend 
5. (Door)vragen  

 

1 ‘No surprise beginsel’ 

De basis voor governance is vertrouwen. De raad vindt het belangrijk dat het 

vertrouwen niet geschaad wordt tussen de raad en de bestuurder en de leden van 

de raad onderling door gebrek aan openheid. De raad wil niet verrast worden en zal 

de bestuurder ook niet verrassen.  

  

2 Duidelijke taakverdeling  

Binnen de raad en tussen de raad en de bestuurder is een duidelijke taakverdeling. 

Deze is vastgelegd in de statuten en reglementen. Het hoofduitgangspunt is dat de 

bestuurder het beleid maakt door te sturen en beheersen en dat de raad daar 

toezicht op houdt (zorgt voor bijsturing en bewaking). 

 

3 Integraal 

Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de algemene gang 

van zaken. Daarmee brengt de raad tot uiting dat het toezicht zich zowel richt op de 

mate waarin de organisatie erin slaagt zijn doelstelling waar te maken, als op de 

wijze waarop zij dat doet. De raad ziet erop toe dat er samenhang is tussen de 

bestuurlijke sturing op zowel de onderwijsinhoudelijke als procesmatige en 

financieel-beheersmatige domeinen, en de doelen van de stichting.  

 

4 Richtinggevend en kaderstellend 

De raad beperkt zich in zijn rol tot uitspraken op hoofdlijnen en treedt niet in de 

bevoegdheid van de bestuurder om zelfstandig, strategisch, tactisch en/of 

operationeel beleid te voeren. De raad richt zich met name op de normen en 

uitgangspunten waaraan de beslissingen van de bestuurder moeten voldoen. 

 

5 (Door)vragen 

Om invulling aan bovenstaande te geven zal de raad vooral (integrale en 

waardevrije) vragen stellen en de vraag achter de vraag stellen. Het kunnen 

doorvragen en antwoorden op waarde kunnen schatten, vraagt om voldoende 

deskundigheid ten aanzien van een onderwijsorganisatie (zowel bestuurlijk als 

inhoudelijk) in de raad. 
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3.2 Werkwijze 
 

Om uitvoering te geven aan de toezichthoudende taak maken de volgende aspecten 

deel uit van de werkwijze van de raad: 
1. Informatie verzamelen 
2. Oordelen - vooraf 
3. Oordelen - achteraf 
4. Interveniëren 
5. Early warning signalen  

 

1 Informatie verzamelen 

De raad heeft om goed toezicht te kunnen houden voldoende informatie nodig.  

 

In de eerste plaats ontvangt de raad informatie van de bestuurder. Doorgaans zal dit 

gebeuren als voorbereiding op dan wel tijdens de vergaderingen van de raad. De 

informatieagenda geeft aan wanneer welke informatie minimaal besproken wordt en 

beschikbaar wordt gesteld aan de raad. Naast de informatieagenda is er een 

dashboard met een beperkt aantal indicatoren. Het dashboard hoeft geen onderdeel 

van gesprek te zijn, maar is wel een vast onderdeel van de informatievoorziening bij 

iedere vergadering. Indien daarvoor aanleiding is, zal de bestuurder de raad 

tussentijds van relevante informatie voorzien. De informatieagenda bevat tevens een 

lijst met situaties waarover afgesproken is dat de bestuurder de raad onmiddellijk 

informeert als ze zich voordoen. 

 

In de tweede plaats heeft de raad (met medeweten van de bestuurder) periodiek 

formeel dan wel informeel contact met de interne stakeholders (directieteam, GMR, 

sleutelfunctionarissen afdeling bedrijfsvoering, docenten, ouders en dergelijke) om 

zich te laten informeren. De raad maakt hierbij onderscheid tussen gepland en 

ongepland contact met interne stakeholders. Geplande contacten, bijvoorbeeld het 

bijwonen van een representatieve aangelegenheid of een overleg met de GMR, zijn 

onderdeel van de jaarlijkse activiteiten van de raad. De raad is terughoudend wat 

betreft ongepland contact en zal over de omgang met informatie uit ongepland 

contact in gezamenlijkheid en in overleg met de bestuurder besluiten. 

 

Hoewel de controller functioneert onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder, 

heeft deze vanuit het oogpunt van checks and balances rechtstreeks toegang tot de 

raad.  

 

Tot slot maakt de raad gebruik van externe informatiebronnen, mede om goed op de 

hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het (voortgezet) onderwijs.  

De raad kan opdracht geven aan de bestuurder dan wel een externe deskundige om 

de prestaties, bestedingen of anderszins van Stichting Fioretti Teylingen te 

benchmarken met vergelijkbare onderwijsorganisaties, en heeft het recht de externe 

accountant en/of andere externe deskundigheid in te schakelen.  
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Informatie aan de raad is in principe de top van het rapportagesysteem van de 

planning- en control cyclus van de stichting. Voor periodieke standaardinformatie 

geldt een vaste informatie-jaaragenda die in overleg wordt vastgesteld en jaarlijks 

wordt herijkt. Op de jaaragenda staan de formele contactmomenten met 

stakeholders die een vast onderdeel vormen van de informatievergaring door de 

raad. Als een concrete situatie daar aanleiding toe geeft kan de raad ertoe besluiten 

aanvullende contactmomenten in te passen. Of en op welke wijze de raad dit doet 

wordt collectief bepaald, en afgestemd met de bestuurder. In alle gevallen wordt aan 

de gesprekspartner(s) vooraf duidelijk gemaakt dat het doel van het gesprek voor de 

raad is: een beeld van (de effecten van) de besturing van de organisatie krijgen. 

 

2 Oordelen - vooraf 

Mede aan de hand van onderstaande vragen worden (strategisch) beleid, 

voornemens en voorgenomen besluiten van de bestuurder getoetst en beoordeeld 

door de raad. Toezicht vooraf vindt minimaal plaats met betrekking tot de besluiten 

die de voorafgaande goedkeuring van de raad behoeven. 

 

Toetsingsvragen 

 

1. Is er samenhang met de statutaire doelstelling en opdracht van de stichting? 

 

2. Wordt de meerwaarde van het zijn van een stichting benoemd en benut? 

 

3. Is er sprake van voldoende onderbouwing en intern draagvlak: in hoeverre 

stoelt het op een interne oriëntatie op kennis, inzichten, opvattingen en 

ervaring met onderwijs(kwaliteit) en kwaliteit van personeel en organisatie? 

 

4. Is er sprake van voldoende externe legitimering: in hoeverre stoelt het op een 

externe oriëntatie op de opgave in de omgeving?  

 

5. Worden de belangen van de verschillende (interne en externe) stakeholders 

evenwichtig afgewogen? 

 

6. Zijn de procedures juist gevolgd? (onder andere richting de GMR) 

 

7. Is het coherent en consistent? 

 

8. Is er balans tussen het ambitieniveau en de inzet van middelen? 

 

9. Is het realistisch, haalbaar en toekomstbestendig in relatie tot het vermogen 

van de organisatie in termen van de capaciteiten van het personeel, de 

financiën en de huisvesting? 

 

10. Is de mate en kwaliteit van de concretisering voldoende scherp in termen van 

lange-korte termijn en implementeerbaarheid van de operationalisering?  



  TOEZICHTKADER STICHTING FIORETTI TEYLINGEN 

  GOEDGEKEURD DOOR RVT OP 4 OKTOBER 2016 

8/16 

 

 

 

3 Oordelen - achteraf 

Het toezicht achteraf is in de praktijk het meest omvangrijke deel van de 

toezichttaak. Het behelst integraal toezicht op alle facetten van het besturen en de 

doelbereiking van Stichting Fioretti Teylingen. 

 

Waar toezicht vooraf zich richt op het borgen van helder geformuleerde doelen voor 

de organisatie, richt toezicht achteraf zich op de strategie (inclusief risico-

inventarisatie) die door de bestuurder ingezet wordt om deze doelen te realiseren. 

De strategie van de bestuurder dient integraal te zijn en zowel onderwijsinhoudelijke 

als procesmatige en financieel-beheersmatige domeinen te beslaan.  

De domeinen waar de raad primair toezicht op houdt zijn: sturen van kwaliteit van 

onderwijs, sturen van HRM, sturen van financiën, sturen van externe relaties en 

naleving wet- en regelgeving en code. 

 

Mede aan de hand van onderstaande criteria wordt de sturing van de bestuurder op 

bovengenoemde domeinen getoetst en beoordeeld door de raad. 

 

Toetsingscriteria  

 

Sturen van kwaliteit van onderwijs  
- Leeropbrengsten op scholen- en stichtingsniveau 
- De instroom, doorstroom en uitstroom van leerlingen 
- Inspectie-oordeel scholen 
- Pedagogisch/ didactische bekwaamheid van docenten 
- Tevredenheid van leerlingen 
- Sociale veiligheid 
- Kwaliteitszorgbeleid 
- Schoolondersteuningsprofielen en inrichting zorgstructuur op de scholen 

 

Sturen van HRM 
- Kwaliteit van werving- en selectieprocedures directie 
- Frequentie en kwaliteit gesprekkencyclus directie 
- Tevredenheid van medewerkers 
- Arbeidsomstandigheden, sociale veiligheid, werkklimaat 
- Mobiliteit 
- Bevoegdheid docenten 
- Ziekteverzuim 
- Diversiteit personeel (leeftijd, sekse, opleidingsniveau, achtergrond) 

 

Sturen van financiën 
- Verloop uitputting budgetten en investeringen op school- en stichtingsniveau 
- Procedure investeringen vanaf een bedrag van € ……(wordt nog met 

accountant besproken) 
- Hoogte financiële kengetallen  
- Risico-inventarisatie 
- Betrouwbaarheid en continuïteit risicobeheersings- en controlesystemen  
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- Naleving van aanbevelingen controller en externe accountant 
- Auditcommissie in staat stellen haar taken naar behoren uit te voeren 

 

 

Sturen van externe relaties  

- De intensiteit en doeltreffendheid van de relaties met omliggende scholen, het 

samenwerkingsverband, gemeenten, bedrijfsleven en jeugdzorg 

- De afstemming op de wensen en behoeften van externe belanghebbenden 

- De mate en kwaliteit van regionale samenwerking 

- De mate en kwaliteit van samenwerking met opleidingsscholen  

 

Naleving wet- en regelgeving en code 

- De raad tijdig op de hoogte stellen van vigerende wet- en regelgeving 

- Tijdig voldoen aan opleveren bestuursdocumenten volgens wettelijke data 

- Rapporteren over omgang code in jaarverslag 

- Aanwezigheid, actualiteit, bekendheid van en omgang met professioneel statuut, 

integriteitscode, klachtenregeling en klokkenluidersregeling 

 

Ten aanzien van bovenstaande criteria geldt dat de raad, naast de basisinformatie 

aangaande de situatie op peildatum ‘x’, vooral geïnteresseerd is in de toelichting van 

de bestuurder op de informatie aan de hand van de onderstaande vragen: 
- Is er een analyse gemaakt van de informatie (bijvoorbeeld door de informatie af 

te zetten tegen eerdere peildata binnen de organisatie of te benchmarken)? 
- Hoe interpreteert de bestuurder de informatie? 
- Baseert de bestuurder zich hierbij op normen? Zo ja, welke normen? 
- Welk handelingsrepertoire (welke acties) verbindt de bestuurder aan zijn 

interpretatie (bijvoorbeeld het opstellen van een plan van aanpak of borging, 
vergezeld met tijdspad en einddatum)?  

 

Oordelen van de raad komen tot stand na onderlinge beraadslaging. Aan de 

genomen besluiten zijn alle leden van de raad gebonden. De raad voert niet 

standaard een vooroverleg dat voorafgaand aan de vergadering en zonder 

aanwezigheid van de bestuurder plaatsvindt. Wel kan er aanleiding zijn om 

incidenteel een vooroverleg te plannen. Het doel van vooroverleg is dan de agenda 

en –stukken en eventueel binnengekomen signalen met elkaar te bespreken en 

bepalen welke vragen de raad nodig acht te stellen. Een lid van de raad kan een 

verzoek voor vooroverleg indienen bij de voorzitter.  

 

4 Interveniëren  

Afhankelijk van de inschatting en het oordeel van de raad, wordt indien nodig 

overgegaan tot een interventie. Als de raad niet overtuigd is van de bewijsvoering 

van de bestuurder, zijn onder andere de volgende interventies (opvolgend) mogelijk: 

 

1. Verzoek om meer informatie: bijvoorbeeld meer of meer gedetailleerde 

informatie dan volgens de geldende procedures is aangereikt of aanvullende 

informatie vanuit andere bronnen (interne of externe partijen). 
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2. Verzoek om scenario’s en beoordeling daarvan: bijvoorbeeld het verzoek 

scenario’s te schetsen die het gevolg kunnen zijn van een beslissing, of het 

verzoek risico’s te inventariseren en te beoordelen voordat een besluit wordt 

goedgekeurd. 

3. Verzoek om expliciete toetsing aan doelstelling, opdracht of stakeholders: 

bijvoorbeeld het verzoek een voorliggend plan expliciet toetsen aan de 

strategische doelen of het verzoek deze ter beoordeling voor te leggen aan 

relevante belanghebbenden. Zij kunnen de raad vervolgens voorzien van 

een onderbouwde belangenafweging. 

4. Onthouding van goedkeuring (voor zover voorbehouden aan de raad): dit is 

een vergaande maatregel en kan voorafgaan aan het inzetten van het 

werkgeverschap van de raad. 

 

Een interventie wordt expliciet als procesopmerking door de voorzitter van de raad 

uitgesproken en in de notulen van de vergadering van de raad opgenomen.  

 

5 ‘Early warning’ signalen  

De onderstaande signalen, zijn signalen waar de raad door de bestuurder, in een 

vroegtijdig stadium, over geïnformeerd wil worden.  

 

- De realisatie wijkt ver af van begroting en prognose (meer dan 5%) 

- Er zijn bijzonderheden in de onderwijsresultaten 

- Bijzondere ontwikkelingen in projecten (huisvesting) 

- Binnengekomen klachten op bestuursniveau 

- Publiciteitsgevoelige kwesties 

- Stichting Fioretti Teylingen in de media 

- Melding van arbeidsconflicten (mediation of juridisch traject) 

- Hoog personeelsverloop in de organisatie 

- Gevoeligheden rondom het invullen van vacatures op directieniveau 

Onderstaande signalen van stakeholders of anderszins kunnen aanleiding zijn voor 

de raad om het toezichtregime tijdelijk aan te passen en om te schakelen naar 

verscherpt toezicht. Het is hierbij voor de raad van belang dat signalen snel kunnen 

worden omgezet in verder en dieper doorvragen en dat de bestuurder kan worden 

uitgenodigd tot het geven van nadere informatie en het voeren van overleg. 

 

- De raad wordt te laat of onjuist geïnformeerd 

- De bestuurder reageert defensief of laat zich herhaaldelijk verrassen 

- Irrationele tijdsbesteding van de bestuurder 

- Adviezen in de managementletter van de externe accountant en/of andere 

adviseurs worden niet (tijdig) opgevolgd 

- Uitstellen of afzeggen van overleg met (door) de raad (ingestelde commissies) 

- Voelbare spanningen tussen (leden van) de raad en de bestuurder  

- Signalen vanuit de GMR, vertegenwoordigingen van ouders en/of leerlingen 

- Signalen van overige stakeholders of critical friends 

- Verzoek om contact door een interne of externe stakeholder 

- Geruchten in de pers, netwerken of wandelgangen 
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4. Werkgeverskader 

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het functioneren van het college 

van bestuur. Dit betekent dat de raad het functioneren van de bestuurder evalueert 

en beoordeelt, hiertoe functionerings- en beoordelingsgesprekken voert, mede op 

basis van inbreng uit de organisatie, en de uitkomsten en gemaakte afspraken 

vastlegt. Ook bewaakt de raad in dit kader de professionaliseringsbehoefte van de 

bestuurder en ziet toe op de uitvoering daarvan. 
 

De gesprekkencyclus 

Jaarlijks voert de raad minimaal één functionerings- dan wel beoordelingsgesprek. 

Dit gesprek wordt namens de raad gevoerd door de remuneratiecommissie. Over de 

inzet van het gesprek wordt vooroverleg gepleegd met de andere leden van de raad. 

De uitkomsten van het gesprek worden schriftelijk vastgelegd en teruggekoppeld 

aan de raad. Aan het oordeel wordt door de remuneratiecommissie een voorstel 

voor bezoldiging (en overige arbeidsvoorwaarden) en afspraken over te 

ondernemen professionaliseringsactiviteiten gekoppeld. De raad besluit hierover. 

De remuneratiecommissie en overige commissies hebben een commissiereglement 

waarin de rol, verantwoordelijkheden, samenstelling en werkwijze van de commissie 

staat omschreven.  

 

Informatie verzamelen 

De remuneratiecommissie vormt zich een oordeel over het functioneren van de 

bestuurder door input te vragen bij de andere leden van de raad en de bestuurder te 

vragen om een zelfevaluatie. De raad beperkt zich echter niet tot zijn eigen 

waarneming en zal ook informatie ophalen bij stakeholders, bijvoorbeeld door het 

gebruik van een feedbackinstrument, gesprekken met interne stakeholders 

(bovenschoolse staf/ directie) en aanwezigheid bij interne en externe bijeenkomsten 

waar de bestuurder een rol speelt (activiteiten of evenementen van de stichting). 
 
Beoordelen functioneren van de bestuurder 

De uitkomst van het functionerings-/beoordelingsgesprek bevat een oordeel van de 

raad over ‘hoe goed’ de bestuurder functioneert. De raad realiseert zich daarbij dat 

goed bestuur voor een groot deel niet in regels of richtlijnen is te vatten, maar draait 

om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij 

en handelen naar normen en waarden.  
 

Mede aan de hand van onderstaande criteria wordt het functioneren van de 

bestuurder getoetst en beoordeeld door de raad. De zelfevaluatie dient als input 

voor de beoordeling en wordt getoetst aan ervaringen van de raad zelf en/of 

informatie van interne en externe stakeholders.  
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- Is een inspirerende, energieke en ondernemende bestuurder met 
onmiskenbare leiderschapskwaliteiten, die de stichting in zijn voedingsgebied 
positioneert als een vooraanstaande partner. 

- Heeft een duidelijke visie en beleidsvoerend vermogen en weet de vertaalslag 
te maken van strategie naar uitvoering. 

- Is omgevingsgericht en heeft een positieve visie op de brede taak van het 
voorgezet onderwijs. 

- Is vanuit een gedegen planning & control cyclus sterk in het geven van 
integrale en systematische sturing op afgesproken prestaties. 
 

- Is een zichtbaar en aansprekend boegbeeld van de stichting, is sterk in zowel 
interne als externe communicatie en hanteert hierbij een bestuursstijl die 
passend is bij de stichting. 

- Is een conflictoplosser met bindend vermogen, die de eenheid binnen de 
stichting bewaakt en stimuleert en open staat voor samenwerking. 

- Is een teamspeler en een goede sparringpartner voor en coach van de 
schooldirecteuren en bovenschoolse stafmedewerkers. 

- Heeft inzicht in wat wel en niet bij de bestuurlijke rol past en handelt hiernaar. 

- Handelt integer en volgens de richtlijnen van de code (o.a. goedkeuring 
vragen voor en melden van nevenfuncties, belangenverstrengeling vermijden, 
aanspreekcultuur stimuleren en tegenmacht organiseren). 

- Maakt werk van de zorgplicht om de medezeggenschap binnen de stichting 
optimaal te laten verlopen. 

- Werkt aan zijn professionele ontwikkeling en houdt trends en ontwikkelingen 
binnen het (voorgezet) onderwijs bij. 
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5. Functioneren intern toezicht 

De raad is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De 

voorzitter van de raad heeft hierin een bijzondere verantwoordelijkheid als zijnde ‘de 

architect’ van het interne toezicht.  

 

Samenstelling en werving 

In navolging van de statuten (artikel 8 lid 1) bestaat de raad uit een minimum van vijf 

toezichthouders. Werving van nieuwe leden vindt plaats op basis van openbaar 

gemaakte profielen, die regelmatig worden getoetst en indien nodig opnieuw 

vastgesteld. Dit gebeurt in elk geval bij een vacature in de raad. De raad stelt de 

profielen vast na hierover advies ingewonnen te hebben van de bestuurder en de 

GMR (statuten artikel 8 lid 5). 

 

De zittingsperiode van een toezichthouder is maximaal vier jaar en deze kan één 

keer worden herbenoemd (statuten artikel 8 lid 9). Bij herbenoeming wordt het 

desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot het 

(herijkte) profiel. De voorzitter garandeert dat er een rooster van aftreden is, 

waardoor gelijkmatige opvolging is gewaarborgd. 

 

Bij vacatures stelt de raad, na advies ingewonnen te hebben bij de bestuurder, een 

openbare werving- en selectieprocedure vast. Daarbij is statutair bepaald (artikel 8 

lid 6) dat de GMR het recht heeft om een bindende voordracht te doen voor één lid, 

met inachtneming van het vastgestelde profiel. 

 

Introductieprogramma nieuwe leden van de raad 

Om nieuwe leden van de raad kennis te laten maken met de stichting en de 

werkwijze van de raad werkt de raad met een introductieprogramma. In het 

introductieprogramma worden schoolbezoeken gepland, zodat nieuwe leden van de 

raad zich een beeld kunnen vormen van (de scholen van) de stichting. 

 

Rol van de voorzitter 

De voorzitter geeft leiding aan de informatievoorziening van de raad, stelt precaire 

situaties aan de orde en zorgt voor een adequate afhandeling. Daarnaast is het een 

taak van de voorzitter om te letten op a) een juiste balans en eenheid binnen de 

raad en b) een goede relatie tussen de raad en de bestuurder. De voorzitter kan ook 

een ander lid van de raad vragen om deze taak mede op zich te nemen.  

 

De voorzitter ziet erop toe dat de raad eenmaal per jaar systematisch een evaluatie 

uitvoert van het functioneren van de raad en de effectiviteit van het interne toezicht. 

Daarnaast voert de voorzitter jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden en 

inventariseert daarbij tevens de professionalseringsbehoefte van de raad als geheel 

en van de afzonderlijke leden. Het functioneringsgesprek van de voorzitter wordt 

gevoerd door de vicevoorzitter en een ander lid van de raad. 
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Zelfevaluatie 

Tenminste eens per drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder externe begeleiding. 

De raad zal in ieder geval bij de evaluatie bespreken: de aanwezigheid van de 

benodigde deskundigheid en competenties in de raad, de onderlinge relatie, de 

relatie raad-bestuurder, de informatievoorziening, het functioneren van de voorzitter, 

het functioneren van de commissies, de rolverdeling, de wijze waarop toezicht is 

gehouden (inclusief het toezichtkader) en of dit toegevoegde waarde heeft gehad en 

de belangrijke thema’s voor het volgende jaar. De bestuurder wordt om input 

gevraagd voorafgaand aan de jaarlijkse zelfevaluatie en achteraf worden de 

conclusies van de zelfevaluatie nabesproken met de bestuurder. 

 

Het rooster van aftreden en de professionaliseringsbehoefte (en het bijbehorende 

scholingsbudget voor de raad) worden jaarlijks besproken tijdens de terugkoppeling 

van de individuele functioneringsgesprekken. 

 
Beoordelen functioneren van de raad 

Om het eigen functioneren te evalueren kan vanuit verschillende invalshoeken 

worden gekeken:  
1. Taakuitoefening: Hoe vervullen we de vier kerntaken (zie hoofdstuk 2; 

toezichthouden, werkgever, klankborden, netwerken) en is er een goede 
balans tussen deze taken? 

2. Procedures: Hebben we de goede bepalingen en spelregels en houden we 
ons hieraan?   

3. Inhoud: Hebben we het over de zaken die van wezenlijk belang zijn?   
4. Relaties en gedrag: Zijn onze onderlinge relaties, de relaties met de 

bestuurder en ons gedrag zodanig dat we de taken goed kunnen uitvoeren? 

 
Daaruit kunnen vier voorwaarden voor goed toezicht worden afgeleid: een heldere 
functie- en taakverdeling binnen de raad, een effectieve wijze van vergaderen, 
kwalitatief goede informatievoorziening voor de raad en een passende bemensing in 
de raad. Mede aan de hand van onderstaande vragen wordt getoetst en beoordeeld 
door de raad of aan deze voorwaarden wordt voldaan. 
 

 

Functie- en 

taakverdeling binnen 

de raad  

 

- Is er helderheid over wat de voorzittersfunctie inhoudt en wordt 

deze rol goed ingevuld? 

- Geldt dit ook voor de andere functies en taken binnen de raad? 

- Is de relatie tussen het werk van de commissies / leden met een 

bepaalde functie in relatie tot de rol van het collectief helder? 

De vergadering  

 

- Is er een (informatie-)jaaragenda en hebben de leden van de raad 

voldoende invloed op de agenda van de vergadering? 

- Geeft de agenda voor de afzonderlijke vergaderingen voldoende 

aan wat de bedoeling is van de geagendeerde onderwerpen? 

- Zijn de frequentie en de duur van de vergaderingen passend? 

- Wordt er effectief vergaderd? (prioritering onderwerpen, 

besluitvormingsproces, iedereen aan bod, naar elkaar luisteren) 
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- Is er een cultuur binnen de raad en in de relatie met de bestuurder 

waarin het goed mogelijk is kritisch door te vragen? 

- Worden meningsverschillen en gevoelige zaken benoemd? 

- Is elk lid van de raad voldoende aanwezig en goed voorbereid? 

Informatievoorziening 

voor de raad 

 

- Heeft de raad een helder beeld van de informatie die hij nodig 

heeft om het functioneren van de organisatie en de bestuurder op 

de wezenlijke punten te kunnen volgen? 

- Krijgt de raad de nodige informatie van de bestuurder op een 

overzichtelijke wijze? 

- Wordt er voldoende doorgevraagd? 

- Heeft de raad voldoende voeling met de organisatie en de 

omgeving waarin de organisatie zich beweegt? 

Bemensing  

 

- Is de profielschets voor de raad actueel en voldoende 

richtinggevend?  

- Sluit de bestaande samenstelling aan op de actuele profielschets?  

- Wordt waar nodig geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering?  

- Is de onafhankelijkheid van leden voldoende geborgd?  

- Leiden de wijze van benoeming en herbenoeming van de leden 

van de raad tot goede besluiten?  

 

 

Slot 

Een toezichtkader is dynamisch en komt in goed overleg met de bestuurder tot 

stand. De samenleving is voortdurend in ontwikkeling evenals de koers en het beleid 

van Stichting Fioretti Teylingen. Periodieke herijking van het toezichtkader is daarom 

belangrijk en zal plaatsvinden in goed overleg tussen de raad en de bestuurder.  
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Bijlage 1 Vaststellen en goedkeuren 

De navolgende onderwerpen worden vastgesteld door de raad of zijn majeure 

bestuursbesluiten die zijn onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de raad 

in navolging van artikel 6, lid 9 en lid 10, van de statuten van de stichting. 

 

Onderwerp Vaststellen Goedkeuren 

Werving en selectie leden raad X  

Benoeming en aftreden leden raad X  

Profiel raad  X  

Profiel leden raad X  

Rooster van aftreden raad X  

Reglement RvT X  

Aantal leden bestuur X  

Functieprofiel bestuur X  

Functieprofiel leden bestuur X  

Verhouding tussen leden bestuur X  

Arbeidsvoorwaarden en bezoldiging leden bestuur X  

Benoeming, schorsing, ontslag leden bestuur X  

Aanwijzen accountant X  

(Meerjaren) begroting  X 

Jaarverslag, inclusief jaarrekening  X 

Strategisch (meerjaren) beleid, inclusief schoolplan  X 

Statutenwijziging  X 

Missie en visie van de stichting  X 

Aanvragen surséance van betaling of faillissement  X 

Stichten of opheffen van een school  X 

Juridische fusie of (af)splitsing van de stichting  X 

Ontbinding van de stichting  X 

Verkrijging, vervreemding of bezwaring van 

registergoederen 

 X 

Leningen, borgstelling  X 

Aangaan of verbreken van duurzame 

samenwerking met andere rechtspersonen 

 X 

Managementstatuut  X 

Bestuursreglement  X 

Klokkenluidersregeling  X 

Mogelijke financiële verplichtingen van meer dan 

50.000 euro buiten de begroting 

 X 

 



Kwaliteitszorg

versie september 2021

OE1. Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs

Het bevoegd gezag zorgt voor een stelsel van kwaliteitszorg op de scholen. Een

kwaliteitszorgsysteem is een cyclisch proces waarin de school (en het bestuur) de

onderwijskwaliteit beoordeelt, (waar nodig) verbetert en borgt. In de aanvraag dient de

initiatiefnemer informatie te geven over de manier waarop het dit kwaliteitszorgsysteem in

de praktijk zal inzetten. De beschrijving van de kwaliteitszorg laat zien hoe het bestuur

vanuit dit stelsel de kwaliteit van het onderwijsleerproces, de veiligheid op school en de

leerresultaten bewaakt en bevordert. Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en de wijze van

zowel evaluatie als van bijstelling van deze doelen wordt beschreven. Na de start van de

school dient deze beschrijving te worden opgenomen in het schoolplan.

Het cyclisch proces van het verbeteren van de onderwijskwaliteit, kan pas uitgevoerd worden

op het moment dat de school open is. Om deze reden heeft de wetgever ervoor gekozen om

de kwaliteitszorg niet op te nemen als deugdelijkheidseis die meegenomen wordt in het

advies van de inspectie. Wel kan de initiatiefnemer op voorhand informatie verstrekken over

de verwachting hoe dit proces eruit gaat zien. Na de start is de zorg voor het bewaken en

verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs een deugdelijkheidseis.



KWALITEITSZORG

Het bestuur en de scholen van Stichting Fioretti Teylingen beschikken over een stelsel van

kwaliteitszorg. Duinzigt-havo zal als nieuwe school binnen de stichting het kwaliteitsbeleid

afstemmen op dit bestaande stelsel. De kwaliteitszorg van Stichting Fioretti Teylingen is in

september 2018 door de Inspectie van het Onderwijs bij het vierjaarlijks onderzoek als

voldoende beoordeeld.

De kwaliteitszorg van Duinzigt-havo zal erop gericht zijn om op cyclische wijze de

onderwijskwaliteit te beoordelen, (waar nodig) te verbeteren en te borgen. Bij

onderwijskwaliteit gaat het in eerste instantie over de opbrengsten, uitgedrukt in resultaten

en tevredenheid. Hierover willen we graag verantwoording afleggen en toelichten hoe

deze tot stand zijn gekomen.

Om te komen tot goede resultaten en hoge tevredenheid zal Duinzigt-havo werken aan een

professionele kwaliteitscultuur. Duinzigt-havo streeft naar een cultuur waarin individuele

medewerkers maar ook de organisatie als geheel zich blijvend ontwikkelen. Op ieder niveau

(docent, teams, directie) zullen we ons steeds de vraag stellen “doen we de goede dingen en

doen we de dingen goed?”

Achterblijvende onderwijskwaliteit of geringe leerling- of oudertevredenheid zullen

aanleiding zijn tot verbeterplannen en ontwikkeldoelen. Het realiseren van deze doelen zal

op een systematische wijze gebeuren op basis van de PDCA-cyclus. In een cyclisch proces

van bedenken, uitvoeren, evalueren en aanpassen zal gericht gewerkt worden aan het

realiseren van de doelen.

Verbeterplannen en ontwikkeldoelen kunnen ook voortkomen uit strategische keuzes

(kansen, uitdagingen, bedreigingen). Om uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te

benutten zal Duinzigt-havo een strategisch schoolplan (meerjarenplan) opstellen met

globaal geformuleerde doelen, die jaarlijks worden vertaald naar concrete doelen in het

schooljaarplan (jaarbeleidsplan). Richtinggevend daarbij is het Strategisch plan van Stichting

Fioretti Teylingen met drie P’s als focuspunten: “Perspectief, Professioneel en Profiel”.

A. Verantwoording

Om verantwoording af te leggen over de gerealiseerde onderwijskwaliteit worden jaarlijks

diverse gegevens verzameld. Het gaat om in-, door- en uitstroomgegevens zoals PO-advies,

score PO-eindtoets, toetsresultaten, slagingspercentage en vervolgonderwijs, maar ook om

leerlingkenmerken zoals school van herkomst en eventuele leerbeperkingen.

Een aantal onderwijsresultaten (Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. basisschooladvies,

Onderbouwsnelheid, Bovenbouwsucces en Examencijfers) zullen worden gepubliceerd op

het resultatenoverzicht van de Inspectie en in de schoolgids. Duinzigt-havo streeft ernaar

om bij alle indicatoren op of boven het landelijk gemiddelde te scoren.

Een tweede gegeven dat inzicht geeft in de gerealiseerde onderwijskwaliteit is de

tevredenheid onder leerlingen en ouders, die jaarlijks in klas 1 en 3 zal worden onderzocht.

Daarvoor zal gebruik gemaakt worden van het programma Kwaliteitscholen. Het betreft een

standaard vragenlijst over veiligheid, onderwijs, begeleiding en communicatie. De uitslag

van de tevredenheidsonderzoeken zal gepubliceerd worden op de website van Scholen op

de Kaart, een initiatief van o.a. de VO-Raad.

Omdat veel scholen in Nederland gebruik maken van dezelfde vragenlijst kunnen de

uitkomsten van Duinzigt-havo worden vergeleken met de benchmark. Als nieuwe school met

een eigen profiel (kansrijk aannamebeleid, een veilig sociaal klimaat, degelijke,

gestructureerde lessen, extra individuele uitleg- en herkansingsmomenten, gerichte
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begeleiding en korte lijnen met ouders) streven we met name op deze kenmerken een hoge

tevredenheid na.

B. Kwaliteitscultuur

Op Duinzigt-havo leren niet alleen de leerlingen. Om tot goede resultaten te komen is het

nodig dat ook medewerkers voortdurend ‘sleutelen’ aan hun professionaliteit. Duinzigt-havo

wil zich ontwikkelen tot een lerende organisatie met een professionele kwaliteitscultuur.

Daarvoor zal het voldoende momenten creëren voor samenwerking, feedback en reflectie.

Door in secties en teams samen te werken komen verschillende inzichten en kwaliteiten

samen en ontstaat de mogelijkheid om met en van elkaar leren. Feedback volgt uit diverse

zelfevaluaties en de reflectie uit de gesprekken die op basis daarvan worden gehouden.

Uitgangspunt is dat alle lessen op Duinzigt-havo gegeven worden door bevoegde docenten

die voldoen aan de gestelde bekwaamheidseisen. Om de bekwaamheid te onderhouden

zullen in een tweejaarlijkse cyclus leerling-enquêtes worden afgenomen. Het ene jaar betreft

het de vragenlijst ‘vijf rollen van de docent’ en het andere jaar de vragenlijst ‘mentoraat’.

Ook hier zal gebruik gemaakt worden van het programma Kwaliteitscholen en is

benchmarking mogelijk. Docenten van Duinzigt-havo dienen naast de rol van didacticus ook

die van pedagoog goed te beheersen.

Uitslagen van leerling-enquêtes zullen worden besproken in het POP-gesprek met de

teamleider. Aan het POP-gesprek zullen ook lesbezoeken voorafgaan. In het POP-gesprek

worden afspraken gemaakt over de ontwikkeldoelen van de docent, de manier waarop deze

doelen worden bereikt en over de evaluatie.

Naast de algemeen geldende bekwaamheidseisen zal Duinzigt-havo nog met een eigen

docentenprofiel werken. Gezien het bijzondere profiel en de te verwachten leerlingpopulatie

zullen docenten naast hun bevoegdheid ook nog een aantal persoonlijke eigenschappen

moeten meebrengen. Het docentenprofiel ‘betrokken en professioneel in de school, in de

klas en in het team’ komt terug bij sollicitaties, voortgangsgesprekken en de tweejaarlijkse

vlootschouw.

Om te zorgen dat ook de vakinhoud, toetsing en examens voldoende geborgd worden, zal

er intensief worden samengewerkt met de andere havo-scholen binnen Stichting Fioretti

Teylingen (Leeuwenhorst en Lisse). Naast regulier overleg tussen vaksecties van de drie

scholen zal er collegiale visitatie plaatsvinden.

Duinzigt-havo zal in het professioneel statuut vastleggen hoe het invulling wil geven aan de

professionele ruimte van docenten. Binnen deze professionele ruimte zullen docenten

zeggenschap hebben en een professionele dialoog voeren met de schoolleiding en met

elkaar.

In het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie (R.I.&E.) zal iedere vier jaar de

tevredenheid onder medewerkers worden onderzocht. Het gaat daarbij zowel om fysieke als

sociale aspecten van prettig en veilig werken.

Een laatste instrument dat zal bijdragen aan de kwaliteitscultuur is de collegiale visitatie op

het gebied van de leerlingondersteuning. Duinzigt-havo zal deel gaan uitmaken van het

Samenwerkingsverband VO regio Leiden. Onderdeel van de kwaliteitszorg van het SWV is dat

scholen elkaar visiteren en op deze wijze met en van elkaar leren.
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Teylingen College, sector Duinzigt (NIEUW)
lessentabellen

leerjaar ne fa du en gs my ak it&m wi ns na sk bi ec beg ha te kv1 mu XL gd lo taal skillz sv sovo tot
ns1 ns2 lessen

Brugklas sovo
lessentabel 4 2 4 1 2 1 3 0 2 1 1 1 1 0 2 1 3 3 1 33

1mh 2 uur 2

1G 1 1 1 1 1 2 23 30

2H

lessentabel 3 2 3 3 2 1,5 3 2 1,5 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 34

2M

lessentabel 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 33

3H

lessentabel 3 2,5 2,5 3 2 2 4 0 1,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 2 32

3M K K K K K K K K K

lessentabel 3 3 3 3 2 2 2 2 3,5 2 2 2 2 1 2 1 2 0,5 2 40

4M K K K K K K K K K K K K K

lessentabel 3,5 4 4 3,5 4 3,5 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 1 1 61,5
?

totaal Mavo 13,5 11 9 13,5 13 5,5 12,5 8 20,5 4 7,5 8 12,5 11,5 6 11,5 3 2 10 6 5 12 0 3 0 3

totaal havo 10 6,5 5,5 10 5 0 5,5 10 2 1,5 2 5,5 3,5 3 4,5 2 0 3 0 0 4 2,5 7 0 3 0 2 99
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4.2_Formatie.xlsm 2 4-10-2021

10/4/21 1:35 37,8

DUINZIGT HAVO PROGNOSE FORMATIE lessentabellen 

LEERJAAR aantal ne fa du en gs my it&m ak wi/wiA wiB ns na sk bi ec b.ec beg ha te ckv1 mu XL gd lo bsm skillz sovo tot aantal ll.
groepen ns1 ns2 lessen

1H 3 sovo
lessentabel 4 2 3,5 2 1 2 3 0 2 1 1 1 1 0 2 1 3 3 1 33,5 80

totaal 12 6 0 10,5 6 3 6 9 0 0 0 0 0 6 0 0 3 3 3 3 0 8 3 9 0 0 9 3 102,5
2

2H 2

lessentabel 3 2 3 3 2 1,5 3 2 1,5 2 1 2 1 1 0 2 1 2 33 60

totaal 6 4 6 6 4 3 6 0 4 0 0 0 3 4 0 2 4 2 2 0 4 2 4 0 0 0 66

3H 2

lessentabel 3 2,5 2,5 3 2 2 4 0 1,5 2 2 1,5 1 1,5 1 0,5 2 32 55

aantal groepen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
totaal 6 5 5 6 4 4 8 0 0 3 4 0 4 3 0 2 3 0 2 0 0 0 1 4 0 0 0 64

4H 3 K K K K K K K K K K K K K

lessentabel 4 4 4 3 3 2,5 3 3,5 3 4 3 4 4 3 1 3 2,5 1 2 3 60,5 80

aantal groepen 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 3 3 3 1 2 3
totaal 12 4 8 9 6 7,5 0 6 7 3 0 4 3 0 8 8 3 3 3 0 7,5 0 0 0 2 6 3 0 0 113

5H 2 K K K K K K K K K K K K K

lessentabel 4 4 4 4 3,5 0 3,5 3 4 4 3,5 4 3 3 1 3,5 0 1 0,5 3 56,5 50

aantal groepen 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 0
totaal 8 4 4 8 7 0 0 7 6 4 0 4 3 0 8 6 3 2 3,5 0 0 4 0 0 0 2 1 3 0 0 87,5

?

totaal 12 44 23 23 39,5 27 7,5 3 26 36 7 4 11 10 0 29 21 6 12 16,5 5 7,5 11 0 0 12 10 24 6 0 9 3 433 325
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op OP basis

Prognose aantal ll 325 BUDGET op OP-basis  23,0000         
na aftrek stichtingsbrede kosten
zoals b.v. bedrijfsvoering ziekterisico LPB etc.

DP
Verbruikt: directeur 0,4

adjunct directeur 0,5

totaal 0,9 1,090160487
dp-op 1,211289431

Beschikbaar oop-op 0,5829401761

OOP

toa 0,4
adm 1,5
conc 1
ict 1
mediatheek 0,4
zorg 0,4
rooster 0,4
totaal 5,1 2,972994898

lesuren 433
taakuren 40 (o.a. ondersteuning en teamleiding)

FTE
lessen+nlt (OP) 473 18,92

TOTAAL 22,98315539

BUDGET  23,0000                  

over/tekort  0,0168             
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Prognose formatie Duinzigt Havo
10/4/21 1:35

docenten ne fa du en gs my it&m ak wi/wiA wiB ns na sk bi ec b.ec beg ha te ckv1 mu XL gd lo bsm skillz sovo

totaal aantal lessen 433 44 23 23 39,5 27 7,5 3 26 36 7 4 11 10 0 29 21 6 12 16,5 5 7,5 11 0 0 12 10 24 6 0 9 3
totaal uitgegeven 433 44 23 23 39,5 27 7,5 3 26 36 7 4 11 10 0 29 21 6 12 16,5 5 7,5 11 0 0 12 10 24 6 0 9 3
restant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nodige FTE

0 0 0
docent gd 0,4 10 10 10
docent ne 1,76 44 44 44
docent fs 0,92 23 23 23
docent du 0,92 23 23 23
doc en 1,58 39,5 39,5 39,5
docent gs 1,08 27 27 27
docent my 0,3 7,5 7,5 7,5
docent ak 1,04 26 26 26
docent wi 1,72 43 43 36 7
docent nat 0,6 15 15 4 11
docent sk 0,4 10 10 10

0 0 0
docent bi 1,16 29 29 29
docent ec 1,08 27 27 21 6
docent 0 0 0
docent it&m 0,12 3 3 3
docent beg 0,48 12 12 12
docent bv/ha 0,66 16,5 16,5 16,5

0 0 0
docent te 0,2 5 5 5
docent ckv1 0,3 7,5 7,5 7,5
docent mu 0,44 11 11 11
docent XL 0,48 12 12 12
docent skillz 0,36 9 9 9
docent sovo 0,12 3 3 3
docent l.o. 1,2 30 30 24 6
NLT/taakuren 1,6 40 0 40

0 0 0
0 0 0

18,92 473 433

totaal 40 44 23 39,5 27 3 26 36 7 4 11 0 29 21 6 12 16,5 7,5 11 0 0 10 24 6 0 9 3

Totaal nodig aan taakuren + lesuren 473 473

http://b.ec


Veiligheidsplan

versie september 2021

OE4. Veiligheid op school

De initiatiefnemer van een nieuwe school dient in de aanvraag een beschrijving op te nemen

van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de zorg voor de sociale, psychische en

fysieke veiligheid van leerlingen. In de beschrijving van dit kwaliteitselement gaat de

initiatiefnemer in op onder andere het beleid met betrekking tot veiligheid. Ook worden de

hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid beschreven, dat gericht is op het voorkomen,

afhandelen, registreren en evalueren van incidenten. Daarnaast beschrijft de initiatiefnemer

het antipestbeleid en hoe de coördinatie van dit beleid vorm wordt geven.

Omdat het veiligheidsbeleid onder andere erg afhankelijk is van de leerlingen die de school

zal aantrekken, is dit niet opgenomen als deugdelijkheidseis die meegenomen wordt in het

advies van de inspectie. Na de start is de zorg voor de veiligheid op een school een

deugdelijkheidseis.
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1. Ambitie en visie

Duinzigt-havo wil een veilige school zijn waar leerlingen zichzelf kunnen zijn, medewerkers

prettig werken en bezoekers graag komen. Veiligheid is ons inziens voorwaardelijk voor een

optimale ontwikkeling van leerlingen en een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Een

gezonde, veilige school zorgt voor een positieve houding en vergroot de motivatie ten

aanzien van leren, bij leerlingen en medewerkers.

Het veiligheidsbeleid van Duinzigt-havo zal zowel de fysieke veiligheid in en om het gebouw

als de sociale veiligheid tijdens het leren en werken beschrijven. Het eerste betreft (acute)

veiligheidsrisico’s die tot letsel of lichamelijke klachten kunnen leiden zoals het

binnenklimaat, de vluchtwegen, de opslag van gevaarlijke stoffen en het gebruik van

machines. Het tweede betreft de sociale aspecten van de leer- en werkomgeving en gaat over

zaken als pedagogisch klimaat, gewenste omgangsvormen en een schone en prettige

werkplek.

Om een veilige school te realiseren zullen afspraken worden gemaakt en en regels en

gedragscodes worden opgesteld. Na de start van Duinzigt-havo zullen oefeningen worden

gehouden, enquêtes worden uitgevoerd en incidenten worden geregistreerd. Maar ons

inziens belangrijker dan het hebben van regels en gedragscodes is het handhaven en

naleven ervan. En belangrijker dan het houden van oefeningen, uitvoeren van enquêtes en

registreren van incidenten is het leren ervan. Het veiligheidsplan van Duinzigt-havo zal dan

ook geen ‘papieren tijger’ worden, maar een dynamisch document dat anticipeert en

reageert op een voortdurend veranderende werkelijkheid.

2. Organisatie

Als nieuwe school onder een bestaand bevoegd gezag zal Duinzigt-havo gebruik maken van

ondersteunende diensten zoals Personeelszaken (Arbo-commissie) en Bedrijfsvoering. Verder

zijn er lopende overeenkomsten (Arbodienst, schoonmaak, klachtencommissie) en

stichtingsbrede regelingen (gedragscodes, privacyreglement, mr-reglement) die ook voor

Duinzigt-havo gaan gelden.

Als het gaat om veiligheidsrisico’s die het gebouw of de directe omgeving daarvan betreffen

zal intensief samengewerkt worden met Teylingen College Duinzigt met wie Duinzigt-havo in

hetzelfde gebouw gehuisvest zal worden (toegankelijkheid, brandveiligheid, onderhoud).

2.1.Functionarissen en verantwoordelijkheden

Bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het veiligheidsbeleid zullen de verschillende

verantwoordelijkheden helder worden beschreven en gecommuniceerd. Naast het beleggen

van formele verantwoordelijkheden bij individuele medewerkers is er ook een gezamenlijke

verantwoordelijkheid. Van alle medewerkers, leerlingen en ouders wordt verwacht dat zij op

een respectvolle manier met elkaar omgaan, zich aan gemaakte veiligheidsafspraken houden

en mogelijke veiligheidsrisico’s melden.

➢ Directie: eindverantwoordelijk voor het periodiek uitvoeren van een

veiligheidsanalyse, het evalueren veiligheidsplan en het nemen van corrigerende en

preventieve maatregelen.

➢ Preventiemedewerker: verantwoordelijk voor het uitvoeren van de R.I.& E., het

adviseren aan de directie en het uitvoeren en monitoren van genomen maatregelen.

Daarnaast is hij/zij belast met de uitvoering en de evaluatie van het veiligheidsplan

en stelt jaarlijks een plan van aanpak op. Tot slot is de preventiemedewerker

verantwoordelijk voor de registratie van ongevallen en incidenten.
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➢ Coördinator bedrijfshulpverlening: aansturen van het team van bedrijfshulpverleners,

het organiseren van ontruimingsoefeningen.

➢ Facilitair medewerker: adviseren directie op gebied van veiligheid en onderhoud

➢ Conciërge: signaleren van mogelijk onveilige situaties, zorgen voor een schone

school, uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden

➢ Vertrouwenspersoon: staat ouders of leerlingen bij, wanneer er sprake is van een

klacht over gedragingen of beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel op

Duinzigt-havo. Duinzigt-havo zal een interne vertrouwenspersoon aanstellen en

namens de Stichting Fioretti Teylingen is er een externe vertrouwenspersoon.

➢ Coördinator anti-pestbeleid: verantwoordelijk voor de coördinatie van het

anti-pestbeleid

➢ Aandachtsfunctionaris pesten: onafhankelijk contactpersoon voor leerlingen en

ouders bij melding van pesten.

➢ Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling: belast met de

uitvoering van het stappenplan zoals omschreven in de meldcode huiselijk geweld en

kindermishandeling

➢ Zorgcoördinator: verantwoordelijk voor het vertalen van signalen naar ondersteuning,

organiseren van gezondheidsonderzoeken van de GGD en basis daarvan adviseren

van de directie

2.2. Reglementen, protocollen

Duinzigt-havo zal in verschillende documenten vastleggen hoe er in specifieke situaties

gehandeld dient te worden. Ze zijn leidend om het komen tot veilig, gewenst gedrag en

biedt houvast bij het omgaan met onveilig, ongewenst gedrag.

Belangrijk document voor leerlingen en medewerkers zal het Anti-pestbeleid zijn. Hierin zal

worden beschreven hoe Duinzigt-havo een veilig en positief schoolklimaat wil realiseren. Het

zal toelichten wat we onder pesten verstaan, wat we zullen doen om het te voorkomen en

hoe we zullen handelen als het toch gebeurt. Behalve een beschrijving en een spoorboekje

moet het ook gezien worden als een intentieverklaring. Met het (jaarlijks) ondertekenen van

het Anti-pestbeleid spreken leerlingen, ouders en medewerkers uit zich in te spannen en

samen te werken vóór een veilige school en tegen pesten.

Overige relevante documenten:

➢ Leerlingenstatuut

➢ Klachtenregeling

➢ Privacyreglement

➢ Gedragscode computergebruik en sociale media

➢ Protocol verstrekken medicijnen

➢ Verzuimprotocol

➢ Protocol ongewenste intimiteiten

2.3. Schoolplan

Het veiligheidsbeleid zal jaarlijks geëvalueerd worden. Op basis van controles, rapportages,

signalen, gesprekken, klachten en incidenten zullen fysieke en sociale veiligheidsrisico’s in

kaart gebracht worden. Vervolgens zal een plan van aanpak met verbeterdoelen en concrete

acties worden opgesteld.

Grote, meer omvattende verbeterdoelen zullen worden opgenomen in het strategisch

schoolplan (meerjarenplan) en de daarvan afgeleide schooljaarplannen (jaarbeleidsplannen).

Duinzigt-havo zal op cyclische wijze werken aan het realiseren van een veilige school.
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3. Beleid t.a.v. fysieke veiligheid in en om het gebouw

Eens in de vier jaar (of vaker indien nodig of gewenst) zal Duinzigt-havo een

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (R.I.& E.) uitvoeren. Daarbij zullen diverse aspecten van

fysieke veiligheid worden onderzocht zoals het binnenklimaat, akoestiek, opslag van

gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk en gebruik van machines. Gesignaleerde

tekortkomingen zullen in een plan van aanpak worden opgenomen met daarbij een

aanwijzing van de prioriteit.

Gedurende het jaar zullen regelmatig verschillende controles worden uitgevoerd die

onveilige situaties helpen voorkomen (brandalarm, legionella, gymtoestellen en certificering

apparaten). Indien nodig zullen verbeteracties worden ondernomen.

Duinzigt-havo zal een ongevallenregistratie bijhouden. Wanneer een ongeluk (met mogelijk

letsel) het gevolg is van een tekortkoming in de fysieke omgeving (glas, gladheid, apparaten)

zal dat tot verbeteracties leiden.

Wanneer sprake is van een ongeval met lichamelijk letsel heeft Duinzigt-havo meerdere

bedrijfshulpverleners (BHV) die EHBO kunnen verlenen. De L.O.-docenten zijn geschoold in

‘levensreddend handelen’. Alle BHV’ers volgen een basiscursus en daarna (jaarlijks) een

herhalingscursus.

Om te zorgen dat in het geval van een calamiteit de school op een ordelijke en veilige manier

kan worden ontruimd is een ontruimingsplan opgesteld. Jaarlijks zal er een oefening zijn

zodat BHV’ers, andere medewerkers en leerlingen weten hoe te handelen in geval van

ontruiming.

4. Beleid t.a.v. veilige, gezonde leer- en werkomgeving

Bij de R.I.& E. zullen naast de fysieke ook sociale en psychische aspecten van veiligheid

worden onderzocht. Het gaat om zaken die van invloed zijn op het werkplezier en de

werkdruk en moeten zorgen voor een duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Daartoe

zal tweejaarlijks een tevredenheidsonderzoek onder medewerkers worden uitgezet waarbij

o.a. naar arbeidsomstandigheden, werkdruk en ontwikkelingsmogelijkheden wordt

gevraagd. Zaken die de sociale en psychische veiligheid nadelig beïnvloeden worden

opgenomen in het plan van aanpak. Ook hier zal sprake zijn van acties voor korte,

middellange en lange termijn.

Jaarlijks zal onder leerlingen en ouders van klas 1 en 3 de tevredenheid worden onderzocht

met behulp van het programma Kwaliteitscholen. De vragenlijst bevat naast vragen over

thema’s als onderwijs en begeleiding ook vragen over ‘Schoolklimaat en Veiligheid’.

Voor situaties (incidenten) waarbij de sociale en psychische veiligheid van leerlingen of

medewerkers in het geding is (pesten, ongewenste omgangsvormen) zal Duinzigt-havo een

incidentenregistratie bijhouden. Door het registreren van incidenten kunnen mogelijk trends

of patronen duidelijk worden, die aanleiding zijn voor nieuw beleid of verbeteracties.

Ook uit de verzuimregistratie (leerlingen en medewerkers) en de klachtenregeling kunnen

signalen van onveiligheid naar voren komen.
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leerlingen per 1 oktober voorgaand jaar: 275 325 325 325 325 325
aantal fte in schooljaar: 16 23 23 23 23 23

Plan Duinzigt HAVO
Plan 

schooljaar
2023-2024

Plan 
schooljaar
2024-2025

Plan 
schooljaar
2025-2026

Plan 
schooljaar
2026-2027

Plan 
schooljaar
2027-2028

Plan 
schooljaar
2028-2029

3.1.1 Rijksbijdragen OCW/EZ 2.431.471 2.834.217 2.834.217 2.834.217 2.834.217 2.834.217
3.1.3 Inkomensoverdracht van Rijksbijdragen 42.303 49.994 49.994 49.994 49.994 49.994

3.1 Rijksbijdragen 2.473.774 2.884.211 2.884.211 2.884.211 2.884.211 2.884.211
3.5.1 Opbrengst verhuur 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
3.5.10 Overige 65 77 77 77 77 77
3.5.5 Ouderbijdrage 19.250 22.750 22.750 22.750 22.750 22.750
3.5.6 Deelnemersbijdrage 2.845 3.362 3.362 3.362 3.362 3.362
3.5.9 Opbrengst catering 169 200 200 200 200 200

3.5 Overige baten 28.329 32.389 32.389 32.389 32.389 32.389
3 Baten 2.502.103 2.916.601 2.916.601 2.916.601 2.916.601 2.916.601

4.1.1 Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten 1.869.178 2.209.029 2.209.029 2.209.029 2.209.029 2.209.029
4.1.2 Overige personele lasten 19.049 25.376 25.376 25.376 25.376 25.376
4.1.3 Ontvangen vergoedingen -17.046 -20.145 -20.145 -20.145 -20.145 -20.145

4.1 Personeelslasten 1.871.182 2.214.260 2.214.260 2.214.260 2.214.260 2.214.260
4.2.2 Afschrijvingen materiele vaste activa 72.709 85.929 85.929 85.929 85.929 85.929

4.2 Afschrijvingen 72.709 85.929 85.929 85.929 85.929 85.929
4.3.3 Onderhoudslasten (klein onderhoud) 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500 22.500
4.3.4 Energie en water 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
4.3.5 Schoonmaakkosten 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting 2.501 2.956 2.956 2.956 2.956 2.956
4.3.7 Dotatie voorziening onderhoud 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
4.3.8 Overige huisvestingslasten 2.774 3.278 3.278 3.278 3.278 3.278

4.3 Huisvestingslasten 162.775 163.734 163.734 163.734 163.734 163.734
4.4.1 Administratie en beheer 30.152 35.406 35.406 35.406 35.406 35.406
4.4.2 Inventaris en apparatuur 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4.4.3 Leer- en hulpmiddelen 108.609 116.311 116.311 116.311 116.311 116.311
4.4.5 Overige 224.297 265.078 265.078 265.078 265.078 265.078

4.4 Overige lasten 365.058 418.796 418.796 418.796 418.796 418.796
4 Lasten 2.471.723 2.882.719 2.882.719 2.882.719 2.882.719 2.882.719
5 Financiele baten en lasten 0 0 0 0 0 0
RESULTAAT 30.380 33.882 33.882 33.882 33.882 33.882
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NOTARISKANTOOR 

Statutenwijziging stichting 

Heden vier april tweeduizend negentien verscheen voor mij, 
notaris met als plaats van vestiging 
de heer wonende 

, geboren op 
, van wie. de identiteit is vastgesteld door middel van • 

,••••••••••••• , te dezer-
zake handelende in zijn hoedanigheid van de enige directeur/bestuurder van de-- -
stichting: Stichting Fioretti Teylingen, statutair gevestigd te Voorhout, kantooradres
Leidsevaart 4, 2215 RE Voorhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 
Stichting Fioretti Teylingen, voornoemd, hierna aan te duiden als 'de Stichtinq'.--
De verschenen persoon verklaarde het volgende: 
Verklaringen vooraf------- --------- -------- -
a. In deze akte wordt, op grond van het bepaalde in artikel 293 van Boek 2 van het

Burgerlijk Wetboek, de hierna gemelde statutenwijziging vastgelegd.-----
b. De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging

op negen november tweeduizend elf voor de waarnemer van de te 
gevestigde notaris•-•• I, verleden.-------- - ----

c. Het bestuur van de Stichting heeft in zijn vergadering van vier april tweeduizend
negentien besloten de statuten van de stichting te partieel te wijzigen. Van gemeld 
besluit blijkt uit de notulen waarvan een afschrift aan deze akte is gehecht.---

d. De ingevolge artikel 14 lid 1 van de statuten van de Stichting voor een wijziging
van de statuten benodigde goedkeuring van de Raad van Toezicht van de---
Stichting , is verleend in de vergadering van de Raad van Toezicht van zestien-
oktober tweeduizend achttien, in welke vergadering overeenkomstig artikel 14 lid-
2 van de statuten van de Stichting alle leden van de Raad van toezicht aanwezig
waren en welk besluit tot goedkeuring door de leden van de raad van toezicht-
unaniem is genomen.----------------------
De van deze vergadering opgestelde notulen zijn vastgesteld in de vergadering
van de Raad van Toezicht van elf december tweeduizend achttien. 
Een kopie van de notulen van de vergadering van zestien oktober tweeduizend
achttien is aan deze akte gehecht.------------ --- ---

e. Op grond van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de statuten van de Stichting is
de verschenen persoon, handelend in zijn gemelde hoedanigheid, bevoegd deze
akte te doen passeren.----- - - ----- - --- -------
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Statutenwijziging------------------------
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten van
de Stichting gedeeltelijk te wijzigen en gedeeltelijk opnieuw vast te stellen zoals hierna
vermeld:---------------------------
Artikel 5, lid 14 van de statuten van de Stichting wordt gewijzigd als volgt:-----

'Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van de voorzitter van het college van--
bestuur indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat of het-
college van bestuur indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, wijst
de raad van toezicht een waarnemend bestuurder aan. De raad van toezicht heeft
de bevoegdheid om één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend (lid
van het) college van bestuur te benoemen met dezelfde bevoegdheden als het
college van bestuur.'----------------------

Artikel 61 lid 1 O van de statuten van de Stichting wordt gewijzigd als volgt:----
'Overigens is het college van bestuur verplicht om de raad van toezicht te--
informeren over zaken die niet binnen de begroting vallen en die leiden of kunnen
leiden tot een financiële verplichting ter hoogte van een jaarlijks vast te stellen-
bedrag. Onderdeel van deze informatievoorziening is een risicoanalyse. De raad
van toezicht kan op basis van de verkregen informatie bepalen dat alvorens het
college van bestuur tot besluitvorming ten aanzien van de betreffende zaak--
overgaat, goedkeuring van de raad van toezicht is vereist.'---------

Artikel 6, lid 11 van de statuten van de Stichting wordt gewijzigd als volgt:----
'Het college van bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van 
bevoegdheden gevraagd of ongevraagd adviseren door:---------
a. de raad van toezicht;---------------------
b. de directie;------------------------
c. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor zover de betrokken-· 

wetgeving en reglementen dit voorschrijven;------------
d. andere in dienst zijnde of door het college van bestuur te benoemen---

deskundigen en/of commissies van advies en bijstand.'--------
Artikel 81 lid 9 van de statuten van de Stichting wordt gewijzigd als volgt:----

'Elk lid treedt vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de raad van--
toezicht op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen (terstond)
worden herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren. Om-
gegronde redenen kan de raad van toezicht besluiten om deze zittingstermijn voor. 
een redelijke en overzichtelijke periode te verlengen. Voor een lid dat wordt--
benoemd in de plaats van een tussentijds aftredend lid geldt de------
benoemingstermijn van het lid waarvoor hij in de plaats komt volgens het rooster
van aftreden.'-------------------------

Doorlopende tekst statuten--------------------
De verschenen persoon verklaarde dat de doorlopende tekst van de statuten van de
Stichting thans luidt als volgt:--------------------
Statuten ---------------------------
Naam, zetel en duur 
Artikel 1 ---------------------------
1. De Stichting draagt de naam: Stichting Fioretti Teylingen, hierna te noemen: de

Stichting.---------------------------
2. Zij is gevestigd te Voorhout en is opgericht voor onbepaalde tijd .-------
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Doel en grondslag 
Artikel 2-----------------------'------
1. De Stichting heeft ten doel:------------------'-----

a. het geven van bijzonder onderwijs in de meest ruime zin van het woord, in
afzonderlijke scholen voor bijzonder onderwijs;-----------

b. het ontwikkelen, stimuleren en bevorderen van onderwijs dat wordt gegeven
vanuit een katholiek/interconfessionele achtergrond met respect voor en-
rekening houdend met de diversiteit van levensbeschouwingen in de~--
samenleving . Dit betekent dat rekening wordt gehouden met de godsdienstige 
en maatschappelijke waarden die leven in de samenleving, de Nederlandse in 
het bijzonder.-----------------------

2. Het onderwijs aan de leerlingen wordt gegeven met eerbiediging van de in lid 1-
genoemde opvattingen.---------------------

3. De scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid naar- -
godsdienst of levensbeschouwing of welke sociaal maatschappelijke positionering-
dan ook.---------------------------

4. De Stichting wil haar doel bereiken door:---- ------ -----
a. het zonder winstoogmerk stichten, in stand houden en beheren van scholen

en scholengemeenschappen en het verzorgen van cursussen, zowel--
nationaal als internationaal , op basis van de Wet op het Voortgezet---
Onderwijs , alsmede andere vormen van onderwijs die ter vervanging of-- 
aanvulling daarvan mochten worden ingevoerd;-----------

b. het samenwerken met instanties en instituten die soortgelijke qCtiviteiten-
verzorgen en ontplooien;-------------------

c. het samenwerken met alle geledingen van de betrokken scholen;-----
d. het betrekken van de regelingen betreffende het katholieke onderwijs, die op

grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad
(NKSR) zijn vastgesteld, alsook het Algemeen Reglement voor het Katholieke
Onderwijs. Betrekken houdt in dat er periodiek overleg met de NKSR is over
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de katholieke geëngageerdheid.-

Financiële rniddelen-------- ---------------
Artikel 3 ---------- - ------------ -----
1. De financiële middelen met behulp waarvan de Stichting haar doelstelling wil-

realiseren zijn:----------------- - -------
a. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;------------
b. bekostiging en (overheids)subsidies;---------------
c. cursusgelden;------ -----------------
d. opbrengsten uit het contractonderwijs;---- -----------
e. bijdragen van natuurlijke- en rechtspersonen;------------
f. giften, legaten en erfenissen, welke laatste uitsluitend onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;------------
g. andere baten die op wettige wijze worden verkregen.--------

Organen---------------------- -----
Artikel 4 ----------------------------
1. De Stichting kent als organen:-------------------

a. het college van bestuur;--------------------
b. de raad van toezicht.---------------------
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2. De Stichting kent buiten het college van bestuur en de raad van toezicht geen-
andere organen die namens de Stichting kunnen handelen of zeggenschap in de
zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen.---------

College van bestuur 
Artikel 5 Samenstelling--- -------------------
1. Het college van bestuur bestaat uit een door de raad van toezicht vast te stellen

aantal leden met een minimum van één.---------------
2. Het college van bestuur wordt door de raad van toezicht voor bepaalde of--

onbepaalde tijd benoemd, met uitzondering van de benoeming van het eerste-
college van bestuur, dat bij deze akte wordt benoemd.----------

3. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat benoemt de raad van
toezicht een voorzitter van het college van bestuur en stelt de taakverdelingt---
binnen het college van bestuur vast op voorstel van het college van bestuur.- -

4. Een lid van het college van bestuur is op basis van een arbeidsovereenkomst in
dienst bij de Stichting.----------------------

5. Een lid van het college van bestuur dient het doel en de grondslag van de-- 
Stichting te onderschrijven.--------------------

6. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het
lid van het college van bestuur vast met inachtneming van de geldende wet- en
regelgeving en conform het bepaalde in het bestuursreglement.-------

7. Tot lid van het college van bestuur zijn niet benoembaar:---------
a. personen met een functie waardoor er in enigerlei vorm-------

belangenverstrengeling zou kunnen optreden;------------
b. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen;-------
c. personen die geen Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen of als-

gevolg van een strafrechtelijke veroordel ing niet langer beschikken over een
actuele Verklaring Omtrent Gedrag.---------------

8. Een lid van het college van bestuur defungeert:~------------
a. door overlijden;.-----------------------
b. door aftreden op eigen verzoek;-----------------
c. door schorsing of ontslag en ook indien één of meerdere van de onder lid 7-

genoemde situaties ontstaat;------------------
d. door onder curatele stelling;------------------
e. door ontslag door de rechtbank.-----------------

9. Schorsing en ontslag van een lid van het college van bestuur geschiedt door de
raad van toezicht.------ -----------------

10. De raad van toezicht kan een lid van het college van bestuur schorsen wegens
verwaarlozing van zijn taak alsmede wegens andere gewichtige redenen op grond 
waarvan het handhaven als lid van het college van bestuur redelijkerwijs niet van
de Stichting kan worden gevergd.------------------

11 . Een besluit tot schorsing van een lid van het college van bestuur dat niet binnen
twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag vervalt door het verloop
van die termijn.------------------------

12. Gedurende de schorsing is een lid van het college van bestuur niet bevoegd de
aan hem toegekende taken en bevoegdheden uit te oefenen .. --------

13. Een besluit tot het schorsen van een lid van het college van bestuur wordt- - 
genomen door de raad van toezicht met een gekwalificeerde meerderheid van ten-
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minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht neemt zijn
besluit niet eerder dan nadat het lid van het college van bestuur in de gelegenheid
is gesteld over het voornemen tot schorsing te worden gehoord. De raad van-
toezicht doet van een besluit tot schorsing schriftelijke mededeling aan het lid van
het college van bestuur en vermeldt hierin de reden van dat besluit.-----

14. Bij ontstentenis, schorsing of ontslag van de voorzitter van het college van bestuur 
indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat of het college van
bestuur indien het college van bestuur uit één persoon bestaat, wijst de raad van
toezicht een waarnemend bestuurder aan. De raad van toezicht heeft d~--
bevoegdheid om één of meer personen voor bepaalde tijd als waarnemend (lid
van het) college van bestuur te benoemen met dezelfde bevoegdheden als het
college van bestuur.------- ------------ ----

Artikel 6 Bevoegdheden en taken-------------- -----
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de Stichting en de door de

Stichting in stand gehouden scholen, met uitzondering van die taken en---
bevoegdheden die op grond van deze statuten expliciet aan de raad van toezicht
zijn toegekend.------------------------

2. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan en beëindigen
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van----
registergoederen met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel.---

3. Het college van bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan en beëindigen
van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk----
medeschuldenaar verbindt, zïch voor een derde sterk maakt of zich tot---
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt met inachtneming van
het bepaalde in lid 9 van dit artikel.-----------------

4. Het college van bestuur neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels
in acht die bij of krachtens de geldende wet- en regelgeving (zoals een code voor
goed bestuur), de statuten van de Stichting; interne reglementen en het---
managementstatuut omschreven zijn. Voorts neemt het college van bestuur bij de
uitvoering van de werkzaamheden het intern vastgestelde beleid in acht.----

5. Het college van bestuur kan bepaalde taken opdragen (mandateren) aan een lid
of leden van de schoolleiding van de onder de Stichting vallende school of--
scholen voor zover het lid of de leden van de schoolleiding niet tevens lid van het
college van bestuur zijn.---------------------

6. Het college van bestuur heeft de taak en bevoegdheid om personeelsleden te
benoemen, te schorsen en te ontslaan. Alvorens tot benoeming van personeel
over te gaan dient het college van .bestuur zich ervan te overtuigen dat doel en
grondslag door hem of haar worden onderschreven en dat in overeenstemming
met doel en grondslag van de Stichting zijn of haar taak zal worden verricht.--

? . Het college van bestuur waarborgt de identiteit van de onder het beheer van de
Stichting staande scholen conform het in het schoolplan bepaalde.- -----

8. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht
over het uitoefenen van het bestuur en het waarborgen van de identiteit.----

9. Er is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht vereist-
voordat het college van bestuur kan overgaan tot het nemen van besluiten met
betrekking tot:------------------------
a. de (meerjaren) begroting;---- ------------ - --
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b. het jaarverslag inclusief de jaarrekening;--------------
c. het strategisch (meerjaren) beleid, inclusief het schoolplan;-------
d. het vaststellen of wijzigen van de statuten van de Stichting;-------
e. de missie en visie van de Stichting;---------------
f. het aanvragen van faillissement of van surséance van betal ing van de--

Stichting;-------------------------
g. het stichten, opheffen, samenvoegen, overnemen of overdragen of afsplitsen-

van (een deel van) de scholen van de Stichting;-----------
h. juridische fusie en juridische splitsing van de Stichting;---------
i. ontbinding van de Stichting;------------------
j. het aangaan of beëindigen van overeenkomsten van de Stichting tot---

verkrijg ing, vervreemding en bezwaring van registergoederen;------
k. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt;---

1. aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking door de Stichting
met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de in stand te houden scholen;-

m. het vaststellen, wijzigen of intrekken van het bestuursreglement, het---
managementstatuut en de klokkenluiderregeling .-----------

10. Overigens is het college van bestuur verplicht om de raad van toezicht te--
informeren over zaken die niet binnen de begroting vallen en die leiden of kunnen
leiden tot een financiële verplichting ter hoogte van een jaarlijks vast te stellen-
bedrag. Onderdeel van deze informatievoorziening is een risicoanalyse. De raad
van toezicht kan op basis van de verkregen informatie bepalen dat alvorens het
college van bestuur tot besluitvorming ten aanzien van de betreffende zaak- -
overgaat, goedkeuring van de raad van toezicht is vereist.---------

11. Het college van bestuur laat zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van
bevoegdheden gevraagd of ongevraagd adviseren door:---------
a. de raad van toezicht;---------------------
b. de directie;------------------------
c. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voor zover de betrokken

wetgeving en reglementen dit voorschrijven;------------
d. andere in dienst zijnde of door het college van bestuur te benoemen----

deskundigen en/of commissies van advies en bijstand.-------- 
Artikel 7 Besluitvorming---------------------
lndien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat vindt besluitvorming-
plaats conform het bepaalde in het bestuursreglement.- ---- - - ----
Raad van toezicht 
Artikel 8 Samenstelling----------------------
1. De raad van toezicht bestaat zo mogelijk uit een oneven aantal personen met een

minimum van vijf.------------------------
2. Leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, met

uitzondering van de benoeming van de eerste leden van de raad van toezicht, die
bij deze akte worden benoemd.- ----------- -------

3. Leden van de raad van toezicht dienen het doel en de grondslag van de Stichting
te onderschrijven.-----------------------



- 7 -

4. Leden van de raad van toezicht nemen zonder last of ruggespraak deel aan de
raad van toezicht.---------------- -------

5. Leden van de raad van toezicht worden benoemd met inachtneming van een door
de raad van toezicht opgestelde profielschets die openbaar wordt gemaakt. De
raad van toezicht laat zich hierbij adviseren door het college van bestuur en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Benoeming geschiedt volgens een
door de raad van toezicht op te s~ellen procedure.--------- ---

6. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heieft het recht om op basis van
de vast te stellen en openbaar te maken profielschets een bindende voordracht te
doen voor één lid van de raad van toezicht. Deze voordracht komt tot stand na
overleg tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de raad van
toezicht.---------------------------

7. De raad van toezicht hanteert het uitgangspunt dat de raad van toezicht pluriform
is samengesteld en beschikt over voldoende deskundigheid en ervaring voor een
behoorlijke vervulling van haar taken en bevoegdheden.----------

8. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar:-----------
a. personen die in dienst zijn van de Stichting of personen die regelmatig in de

aan de Stichting verbonden instellingen arbeid of prestaties verrichten;---
b. leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, dan wel van één

van de medezeggenschapsraden;-- --------------
c. personen die een directe familie- of daarmee gelijkwaardige relatie hebben

met een werknemer van de Stichting;---------------
d. personen met een functie waardoor er in enigerlei vorm--------

belangenverstrengeling zou kunnen optreden;------------
e. leerlingen van de Stichting;------------------
f. personen die het vrije beheer over hun vermogen missen;-------
g. personen die geen verklaring omtrent de onafhankelijkheid van deelbelangen

kunnen of willen ondertekenen.- ----------------
h. Personen die geen Verklaring omtrent Gedrag kunnen overleggen.----

9. Elk lid treedt vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door de raad van toezicht
op te stellen rooster van aftreden. Aftredende leden kunnen (terstond) worden-
herbenoemd voor ten hoogste een tweede termijn van vier jaren. Om gegronde
redenen kan de raad van toezicht besluiten om deze zittingstermijn voor een- 
redelijke en overzichtelijke periode te verlengen. Voor een lid dat wordt benoemd
in de plaats van een tussentijds aftredend lid geldt de benoemingstermijn van het
lid waarvoor hij in de plaats komt volgens het rooster van aftreden.------

10. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden. De raad van-
toezicht voorziet zo spoedig mogelijk in de vacatures.-----------

11. Een lid van de raad van toezicht defungeert:--------------
a. door overlijden;-----------------------
b. door aftreden op eigen verzoek of volgens rooster;----------
c. door schorsing of ontslag en ook indien één of meerdere van de onder lid 8-

genoemde situaties ontstaat;------------ ------
d. door onder curatele stelling;- - ----------------
e. door ontslag door de rechtbank.-----------------

12. De raad van toezicht kan, onder opgave van redenen en met een gekwalificeerde
meerderheid twee/derde van de uitgebrachte stemmen, besluiten een lid van de-
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raad van toezicht te schorsen of te ontslaan.--------------
13. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend

voorzitter.--------------------------
14. De raad van toezicht stelt een reglement raad van toezicht vast waarin aspecten

met betrekking tot het toezicht nader worden uitgewerkt.----- ----
Artikel 9 Taken en bevoegdheden-------------- ----
1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op:------- - ----

a. de verwezenlijking van grondslag en doelstelling van de Stichting zoals--
vermeld in artikel 2 van deze statuten.---------------

b. het functioneren van het college van bestuur en het naleven door het college
van bestuur van geldende wet- en regelgeving en daarmee samenhangende
verplichtingen (zoals een code voor goed bestuur), de statuten van de- - 
Stichting, interne reglementen en het managementstatuut;-------

c. de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige-~ 
bestemming en aanwending van financiële middelen.---------

2. De raad van toezicht richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van
de Stichting , rekening houdend met het feit dat de Stichting een bijzondere--
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft.-- ------------

3. De raad van toezicht evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het college
van bestuur vanuit de in het strategische (meerjaren) beleid en jaarplan---
vastgestelde doelen. Zij toetst de behaalde resultaten en prestaties aan de--
aspecten doelmatigheid, efficiency en rechtmatigheid.--.---------

4. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur gevraagd en ongevraagd.-
5. De raad van toezicht is belast met het geven van goedkeuring ten aanzien van het 

in artikel 6 lid 9 en lid 10 benoemde.-----------------
6. De raad van toezicht wijst de accountant aan.-------------
7. De raad van toezicht benoemt, schorst en ontslaat het college van bestuur, stelt

de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur vast en houdt regelmatig-
functionerings- en beoordelingsgesprekken met het college van bestuur.----

8. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en legt daarover
verantwoording af in het jaarverslag van de Stichting.-----------

9. De raad van toezicht kan zich bij het vervullen van taken en het uitoefenen van
bevoegdheden laten adviseren door externe deskundigen.--------

Artikel 10 Vergadering en besluitvorming----------------
1. Er wordt tenminste vier keer per kalenderjaar een vergadering van de raad van

toezicht gehouden.-----------------------
2. Vergaderingen worden voorts gehouden indien een lid van de raad van toezicht

respectievelijk een lid van het college van bestuur onder opgave van redenen een
verzoek hiertoe aan de voorzitter richt. Indien aan zulk verzoek niet binnen- - 
veertien dagen is voldaan, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te
roepen, die zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.-----------

3. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, met dien verstande 
dat het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht in de regel
wel bijwoont, dit tenzij de raad gemotiveerd anders beslist.---------

4. De raad van toezicht kan in beginsel alleen geldige besluiten nemen indien ten
minste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Mocht dit ondanks
deugdelijke oproeping niet het geval zijn, dan kan na tenminste één week doch-
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uiterlijk binnen zes weken een nieuwe vergadering worden belegd, welke bevoegd 
is, ongeacht het aantal aanwezigen, besluiten te nemen over onderwerpen die op
de vorige vergadering niet tot besluitvorming konden leiden.--------

5. Besluiten van de raad van toezicht worden met meerderheid van stemmen--
genomen tenzij anders in deze statuten staat vermeld. Voorts vindt besluitvorming
plaats conform het bepaalde in het reglement van toezicht.--------

Vertegenwoordiging-----------------------
Artikel 11---------------------------
1. Het college van bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Indien het college van-

bestuur uit meerdere leden bestaat vertegenwoordigt de voorzitter van het college
van bestuur de Stichting.---- -----------------

2. Het college van bestuur, of indien het college van bestuur uit meerdere leden-
bestaat de voorzitter van het college van bestuur, kan volmacht verlenen aan- 
derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te------
vertegenwoordigen.-----------------------

3. De raad van toezicht vertegenwoordigt de Stichting in de gevallen waarin naar het
oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen
het college van bestuur en de Stichting.---------------

lnformatieverschaffing----------------------
Artikel 12--------------------------
Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur verstrekt de raad van
toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de--
Stichting betreffende die voor een goed functioneren van de raad van toezicht naar het 
oordeel van de raad nodig of dienstig zijn. De raad van toezicht stelt ter zake nadere
regels in het reglement voor de raad van toezicht en het bestuursreglement.---
Boekjaar en jaarstukken 
Artikel 13---------------------------

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-- ------
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting

zodanig aantekeningen te doen houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen worden gekend. De aantekeningen dienen te voldoen aan de eisen
die de wetten, normen en desbetreffende overheidsvoorschriften daaraan stellen.-

3. Het college van bestuur brengt volgens de wettelijke bepalingen binnen zes--
maanden na afloop van het boekjaar een financieel jaarverslag, tenminste--
omvattende de jaarrekening uit. De jaarrekening wordt vergezeld van een--
verklaring van een door de raad van toezicht benoemde registeraccountant. De-
jaarstukken worden vóór een juli vastgesteld na goedkeuring door de raad van
toezicht.---------------- --- - - ------

4. Het college van bestuur legt jaarlijks uiterlijk in de maand december voor het-
komende boekjaar een voorgenomen besluit met betrekking tot de begroting aan
de raad van toezicht ter goedkeuring voor. Het college van bestuur stelt de--
begroting, na verkregen goedkeuring door de raad van toezicht, v_óór één januari
van het komende boekjaar vast.------------ ------

5. Het college van bestuur stelt het treasurybeleid van de Stichting vast. Hierin wordt
geregeld op welke wijze de overheidsgelden en overige geldmiddelen zorgvuldig
en rechtmatig worden beheerd.------------- ------
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6. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden-
volgens de wettelijke termijnen te archiveren.----- --------

Statutenwijziging------------------------
Artikel 1----------------------------
1. Het college van bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de

raad van toezicht, de statuten wijzigen.----------------
2. Een besluit tot goedkeuring van een statutenwijziging door de raad van toezicht

behoeft een gekwalificeerde meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte-
stemmen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn . Is een vergadering waarin een besluit tot-----
statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig (inclusief volmacht) dan zal een-
nieuwe vergadering worden bijeengeroepen te houden niet eerder dan twee en
niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin het besluit tot---
goedkeuring kan worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van-
twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen
of vertegenwoordigden.-------------------- -

3. Bij een oproep tot de vergadering waarin een voorstel tot goedkeuring van--
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te zijn vermeld . Tevens
dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de--
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van--
oproeping bedraagt in dit geval ten minste tien dagen.----------

4. De statutenwijziging treedt eerstïn werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. leder lid van het college van bestuur is bevoegd de akte van---
statutenwijziging te doen verlijden.-----------------

5. Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van--
wijziging, alsmede van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het
handelsregister van de Kamer van Koophandel waaronder de Stichting---
ressorteert.--------------------------

Ontbinding en vereffening--------------------
Artikel 15---------------------------
1. Het college van bestuur kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de

raad van toezicht, besluiten tot ontbinding van de Stichting . Het bepaalde in het
voorgaande artikel leden 2 en 3 is zoveel mogelijk van overeenkomstige---
toepassing.--------------------------

2. Indien het college van bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming
van het liquidatiesaldo vastgesteld, zoveel mogelijk in overeenstemming met het
doel van de Stichting. Het besluit tot ontbinding en de daarvan deel uitmakende
bestemming van het liquidatiesaldo behoeft de voorafgaande schriftelijke,---
goedkeuring door de raad van toezicht. In andere gevallen van ontbinding wordt
de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.- - --

3. Na de ontbinding blijft de Stichting voortbestaan, voorzover dit voor de vereffening
van haar vermogen nodig is.--------------------

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen die van de Stichting uitgaan wordt-
toegevoegd 'in liquidatie'.---------------------

5. Het college van bestuur is belast met de vereffening, tenzij bij het besluit tot--
ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.----------
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6. De vereffenaar draagt zorg voor de inschrijving van de ontbinding op het kantoor
van het door de Kamer van Koophandel gehouden Handelsregister.-----

?. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overigt::----
gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende de in de wet bepaalde
termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.---

8. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het---
Burgerlijk Wetboek van toepassing.-----------------

Artikel 16--------------------------
ln alle gevallen waarin wet, statuten of interne reglementen niet voorzien beslist het
college van bestuur, doch slechts na voorafgaande goedkeuring van de raad van-
toezicht.-----------------------------
Slot van de akte------------------------
WAARVAN AKTE is verleden te -op de datum in het hoofd van deze akte-
vermeld.----------------------------
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan
de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft--
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van
de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.------------
Volgt ondertekening. 





Directiestatuut Stichting Fioretti Teylingen

Het college van bestuur van Stichting Fioretti Teylingen, statutair gevestigd te Voorhout, in

aanmerking nemende de Code ‘Goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs, met

inachtneming van de statuten van de Stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 4 april 2019, besluit na

verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en goedkeuring van de raad

van toezicht, het navolgende directiestatuut vast te stellen:

Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting: de Stichting Fioretti Teylingen.

- Statuten: de statuten van de Stichting.

- Code Goed Bestuur: Code ‘Goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs (VO-raad, juli

2019).

- College van bestuur: dit bestaat uit één persoon, derhalve wordt deze term in dit directiestatuut

vervangen door de term “bestuurder”. Deze voert het bevoegd gezag over de onder de Stichting

ressorterende scholen.

- Scholen: de onder het bevoegd gezag van de Stichting staande scholen.

- Directieteam: de bestuurder en de directeuren.

- Bestuurder: benaming voor de voorzitter van het college van bestuur of indien het college van

bestuur uit  één persoon bestaat benaming voor het college van bestuur (in dit directiestatuut

wordt verder de term bestuurder gebruikt); bij afwezigheid wordt door de raad van toezicht een

plaatsvervanger aangewezen.

- Directeur/rector: de directeur/rector die door de bestuurder op grond van artikel 32, lid 2

van de WVO is benoemd of te werk gesteld om leiding te geven aan een school, respectievelijk

een specifiek takenpakket uit te voeren.

- Schooldirectie: het team bestaande uit de directeur/rector en de adjunct-directeuren/

conrectoren/teamleiders van de onderwijslocaties.

- Bedrijfsvoering: staforganisatie bestaande uit de afdelingen personeelszaken, centrale inkoop

en facilitair beheer, centrale leerlingenadministratie, ICT en financieel beheer.

- Directeur bedrijfsvoering: leidinggevende staffunctionaris van de afdelingen die onder de

bedrijfsvoering vallen, rapporteert aan de bestuurder.

- Controller: staffunctionaris verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het controlbeleid, de

planning- en controlcyclus en het financieel toezicht op de bedrijfsvoering, rapporteert aan de

bestuurder en indien noodzakelijk aan de Raad van Toezicht.

- Directiestatuut: het statuut zoals bedoeld in artikel 32c van de WVO.

- Wet: de Wet op het Voortgezet Onderwijs.

- Mandaat: de ‘machtiging’ door het orgaan waaraan een bevoegdheid is gegeven (het college

van bestuur) aan een ander tot het uitoefenen van deze bevoegdheid  in zijn naam en onder

zijn verantwoordelijkheid. Degene die het mandaat verleent heeft de mogelijkheid zelf de

gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen zonder dat hij daarvoor het mandaat zou

behoeven in te trekken. Wanneer de bestuurder zelf de gemandateerde bevoegdheid wenst uit te

oefenen zal hij de betrokkene(n) daarvan schriftelijk mededeling doen.

Artikel 1 Vaststelling en wijziging van het directiestatuut

1. De bestuurder stelt de directeuren/rectoren in de gelegenheid advies uit te brengen over de

vaststelling en vervolgens over iedere wijziging van het directiestatuut.

2. De directeuren/rectoren worden door de bestuurder in de gelegenheid gesteld, voordat het

advies wordt uitgebracht, met de bestuurder overleg te voeren.

3. De bestuurder stelt de directeuren/rectoren met redenen omkleed op de hoogte of hij aan het

door hen uitgebrachte advies gevolg wil geven.
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4. Indien de bestuurder het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij de directeuren/

rectoren in de gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te

besluiten. De bestuurder brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de

directeuren/rectoren.

5. De bestuurder legt een voorgenomen besluit van wijziging van het directiestatuut, ter advies

voor aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en ter goedkeuring aan de raad van

toezicht.

Artikel 2 Directieteam

1. De bestuurder, de directeuren/rectoren en de directeur bedrijfsvoering vormen tezamen het

directieteam. De bestuurder is voorzitter van dit directieteam.

2. In het directieteam wordt gesproken over strategische, tactische en operationele zaken en in

ieder geval over alle zaken die onder meerdere beleidsterreinen vallen. Tijdens dit overleg

raadplegen en informeren de deelnemers elkaar. Er vindt afstemming en informatie-uitwisseling

plaats en deelnemers leveren een bijdrage aan de meningsvorming. Uitgangspunt is

besluitvorming in consensus. Indien dit niet haalbaar is, beslist de bestuurder met redenen

omkleed.

3. De bestuurder bekrachtigt het beleid. Het directieteam draagt als geheel het bestuursbeleid

uit.

4. Onder verantwoordelijkheid van de bestuurder wordt van het overleg een verslag gemaakt,

waarin in ieder geval de genomen bestuursbesluiten worden vastgelegd.

Artikel 3 Verlenen mandaat door de bestuurder

1. De bestuurder kan aan een directeur/rector, de directeur bedrijfsvoering en de controller

mandaat verlenen.

2. De bestuurder informeert de raad van toezicht over het mandaat en vraagt voorafgaande

goedkeuring.

Artikel 4 Kaders voor de uitoefening van taken en bevoegdheden

1. De directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller oefenen de aan hen

opgedragen taken en bevoegdheden uit met inachtneming van de volgende kaders:

a. de van toepassing zijnde wetten, regelingen en CAO-bepalingen;

b. de binnen de Stichting geldende statuten en reglementen, zoals het reglement voor de raad

van toezicht, het bestuursreglement, het directiestatuut, het

medezeggenschapsstatuut, het medezeggenschapsreglement, de Code Goed Bestuur etc.;

c. de grondslag, doelstellingen, missie, visie van de Stichting;

d. het door de bestuurder vastgestelde beleid en kaders voor beleid op de volgende terreinen:

i. Onderwijs

ii. Personeel

iii. Bedrijfsvoering

iv. Kwaliteit

v. PR en communicatie, waarbij in ieder geval geldt dat externe communicatie

betreffende problemen, conflicten, calamiteiten en of andere zaken die hebben geleid

of kunnen leidt tot negatieve publiciteit voor de Stichting, is voorbehouden aan de

bestuurder of een door hem aan te wijzen vervanger.

e. de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals zorgvuldigheid, redelijkheid, motivering

van besluiten, gelijke behandeling van gelijke gevallen, geen misbruik van bevoegdheid en

dergelijke.
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Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Directeur/rector

1. De directeur/rector is, met inachtneming van de taken, bevoegdheden en het beleid van de

bestuurder, de in artikel 4 benoemde kaders en de functiebeschrijving van directeur/ rector,

bevoegd tot het uitoefenen van de volgende taken:

a. het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van de

school;

b. Bovenschoolse portefeuilles zodat een bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling van het

centrale beleid van de stichting (ontwikkelportefeuille);

c. het leiding geven aan de school.

d. het uitvoeren van alle hier niet genoemde taken en verantwoordelijkheden, die in  de

functiebeschrijving zijn opgenomen.

e. Het (tijdelijk) schorsen van een medewerker.

f. Het (tijdelijk) schorsen en verwijderen van een leerling.

Adjunct-directeur/conrector/teamleider

2. De directeur kan aan een adjunct-directeur/conrector/teamleider mandaat verlenen ten aanzien

van de taken en bevoegdheden zoals die aan de directeur/rector toekomen. Dit zogenaamde

onder-mandaat dient te worden beschreven.

3. De directeur bedrijfsvoering is, met inachtneming van de taken, bevoegdheden en het beleid van

de bestuurder, de in artikel 3 benoemde kaders en de functiebeschrijving van directeur

bedrijfsvoering, bevoegd tot het uitoefenen van de volgende taken:

a. het adviseren van de bestuurder/directie op het gebied van personeel, huisvesting, ICT, inkoop

en facilitaire zaken;

b. het coördineren en realiseren van beleid op het gebied van huisvesting, ICT, inkoop en

facilitaire zaken;

c. het adviseren ten aanzien van financieel-economisch beleid en het uitvoeren daarvan;

het leiding geven aan de afdelingen binnen de bedrijfsvoering;

d. het uitvoeren van alle hier niet genoemde taken en verantwoordelijkheden, die in  de

functiebeschrijving zijn opgenomen.

e. Het aangaan van contracten en overeenkomsten namens de Stichting binnen het mandaat.

f. Deelname aan overlegstructuren.

g. Het adviseren op het gebied van centrale inkoop en collectieve contracten.

h. Het hebben van bovenschoolse portefeuilles zodat een bijdrage wordt geleverd aan de

ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling (ontwikkelportefeuille).

Controller

4. De controller is, met inachtneming van de taken, bevoegdheden en het beleid van de bestuurder,

de in artikel 3 benoemde kaders en de functiebeschrijving van controller, bevoegd tot het

uitoefenen van de volgende taken:

a. het ontwikkelen van control beleid en de planning- en controlcyclus;

b. het financieel toezicht houden op de bedrijfsvoering;

c. het deelnemen aan overlegstructuren;

d. het adviseren op het gebied van centrale inkoop en collectieve contracten;

e. het gevraagd en ongevraagd informeren van de raad van toezicht;

f. het uitvoeren van alle hier niet genoemde taken en verantwoordelijkheden, die in  de

functiebeschrijving zijn opgenomen.

g. Het opstellen van de jaarrekening, begroting en rapportages.

h. Het adviseren op het gebied van centrale inkoop en collectieve contracten.
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Artikel 6 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging

1. De bestuurder overlegt met de  directeuren/rectoren, de directeur bedrijfsvoering en de

controller over:

a. De (meerjaren)begroting, alvorens tot vaststelling over te gaan.

b. De jaarrekening, alvorens tot vaststelling over te gaan.

c. De criteria die de bestuurder toepast bij de verdeling van de totale lumpsum en overige

subsidies tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de

voorzieningen op schoolniveau.

d. De criteria en spelregels die de bestuurder toepast bij het toedelen van middelen tussen de

afzonderlijke scholen.

2. De directeur/rector wordt door de bestuurder in de gelegenheid gesteld, voordat het advies

wordtuitgebracht, met de bestuurder overleg te voeren.

3. De bestuurder stelt de directeur/rector met redenen omkleed op de hoogte of hij aan het

uitgebrachte advies gevolg wil gegeven.

4. Indien de bestuurder het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij de directeur/rector in de

gelegenheid met hem overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. De

bestuurder brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de directeur/rector.

Artikel 7 Verantwoording, toezicht en informatie

1. De directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller informeren de bestuurder,

overeenkomstig de door de bestuurder vastgestelde richtlijnen, over het verloop en de

resultaten van het gevoerde beleid.

2. Ten aanzien van de op basis van artikel 5 toegewezen taken en bevoegdheden aan de

directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller zal de bestuurder pas tot eventuele

inmenging overgaan na overleg met de betreffende functionaris.

3. De directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller leggen eigener beweging en

desgevraagd verantwoording af aan de bestuurder ter zake van de inhoud, alsmede van de wijze

waarop de aan hen opgedragen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Voorts draagt de

bestuurder er zorg voor dat de directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller

adequaat worden geïnformeerd over alle aangelegenheden welke voor hen van belang zijn.

4. De bestuurder houdt toezicht op de wijze waarop de directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en

de controller hun taken en bevoegdheden uitoefenen.

5. In het kader van het gestelde in het tweede lid levert de directeur/rector, directeur bedrijfsvoering

en de controller periodiek een rapportage aan de bestuurder overeenkomstig de specificaties als

vastgesteld door de bestuurder.

6. De directeur/rector, directeur bedrijfsvoering en de controller houden de bestuurder op de hoogte

van interne en/of externe ontwikkelingen of veranderingen die van invloed zijn op de aannames

van het bestaande bestuursbeleid.

Artikel 8 Schorsing en vernietiging van besluiten

1. De bestuurder kan maatregelen en/of besluiten van de directeur/rector, directeur

bedrijfsvoering,  controller of derden wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens

mogelijke schade aan de belangen van de Stichting Fioretti Teylingen en/of de scholen bij

gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.

2. De bestuurder kan een besluit of maatregel van de directeur/rector, directeur bedrijfsvoering,

controller of derden schorsen, indien het besluit of de maatregel naar zijn oordeel voor

vernietiging in aanmerking komt. Ziet de bestuurder, nadat het schorsingsbesluit is genomen, af

van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de schorsing.

Artikel 9 Werkingsduur

Het directiestatuut geldt voor het tijdvak van 1 september 2019 tot 1 september 2021. Voor het

einde van deze periode is er een evaluatiemoment. Vervolgens kan dit directiestatuut worden
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verlengd voor telkens een periode van twee jaren.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Het directiestatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit

statuut door de bestuurder is vastgesteld voor het eerst te beginnen op 9 oktober 2019.

2. Een tussentijdse wijziging van het directiestatuut dan wel de verlenging treedt in werking op de

dag volgend op de dag waarop de bestuurder tot wijziging dan wel verlenging heeft besloten.

3. In gevallen waarin dit directiestatuut niet voorziet, beslist de bestuurder.

4. De bestuurder draagt er zorg voor dat een exemplaar van het directiestatuut in het gebouw van

de school ter inzage beschikbaar is op een voor een ieder toegankelijke plaats zoals op de

website van de Stichting. De bestuurder zendt een exemplaar van het directiestatuut, alsmede

elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisneming aan de

inspectie.

Dit directiestatuut is vastgesteld tijdens het directieoverleg van 9 oktober 2019 met inachtneming

van genoemde wijzigingen.
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Bestuursreglement Stichting Fioretti Teylingen 

Het college van bestuur van Stichting Fioretti Teylingen, statutair gevestigd te Voorhout, in aanmerking 

nemende de Code ‘goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs, met inachtneming van de 

statuten van de Stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. 9 november 2011 , besluit, na verkregen 

goedkeuring van de raad van toezicht, het navolgende bestuursreglement vast te stellen: 

Begrippen 

In dit reglement wordt verstaan onder: 

- Stichting: de Stichting Fioretti Teylingen.

- Statuten: de statuten van de Stichting.

- Code Goed Bestuur: Code ‘Goed onderwijsbestuur’ in het voortgezet onderwijs (VO-raad, 2008).

- College van bestuur: het college van bestuur van de Stichting als bedoeld in de statuten, voert

het bevoegd gezag over de onder de Stichting ressorterende scholen.

- Scholen: de onder het bevoegd gezag van de Stichting staande scholen.

- Directieteam: het college van bestuur en de sectordirecteuren.

- Algemeen directeur-bestuurder: (de voorzitter van) het college van bestuur; bij afwezigheid

wordt door de raad van toezicht i.o.m. het directieteam een plaatsvervanger aangewezen.

Artikel 1 Vaststelling reglement 

1. Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt het college van bestuur de

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.

2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag

waarop het college van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, het reglement

dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 2 Goed onderwijsbestuur 

1. Het college van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie

en zijn voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de

reputatie van de Stichting schaden. Het college van bestuur bevordert dat medewerkers van de

Stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2. Binnen de Stichting wordt een Code Goed Bestuur toegepast.

3. Indien het college van bestuur op onderdelen van de Code Goed Bestuur afwijkt, motiveert het naar

de raad van toezicht en naar belanghebbenden waarom het heeft besloten om van de Code Goed

Bestuur af te wijken. Het neemt deze motivering op in het jaarverslag. Tevens wordt verantwoor-

ding afgelegd aan de VO-Raad.

4. Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de

Code Goed Bestuur.

Artikel 3 Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 

1. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de conform de statuten aan het college van

bestuur toegekende bevoegdheden en taken. Het college van bestuur geeft leiding aan de scholen

en laat zich in zijn bestuurstaak bijstaan door de overige leden van het directieteam en de leiding

van de bedrijfsvoering.

Het college van bestuur kan hem toekomende bevoegdheden en taken via een managementstatuut

mandateren aan andere functionarissen die onder zijn gezag staan.
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2. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van de scholen, de kwaliteit 

van het onderwijs en de zorg die door de scholen wordt geleverd en de bedrijfsvoering, waaronder 

mede valt de uitvoering van het financieel- en personeelsbeleid. 

3. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de informatievoorziening ten behoeve van de raad 

van toezicht, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en overige interne en externe 

belanghebbenden. 

4. Het college van bestuur draagt zorg voor de totstandkoming van de relevante informatie door 

middel van het instellen van interne procedures. 

5. Het college van bestuur voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de sector-

directeuren en de leiding van de bedrijfsvoering. In het geval dat het college van bestuur uit 

meerdere personen bestaat voert de voorzitter van het college van bestuur de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met de overige leden van het college van bestuur.  

6. Het college van bestuur stelt het medezeggenschapsstatuut en het (gemeenschappelijk) mede-

zeggenschapsreglement vast. 

7. Het college van bestuur voert het overleg in het decentraal georganiseerd overleg en met de 

(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

 

Artikel 4  Benoeming   

1. De raad van toezicht maakt een profielschets voor leden van het college van bestuur (bijlage A) en 

gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in het college van bestuur na of deze nog 

voldoet. De raad van toezicht laat zich hierbij adviseren door het college van bestuur en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

2. De raad van toezicht stelt, met inachtneming van het advies van het college van bestuur en de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, een regeling vast voor de werving en selectie van de 

leden van het college van bestuur (bijlage B). 

3. De voorzitter en een ander lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functionering- en 

beoordelingsgesprek met het college van bestuur of de voorzitter van het college van bestuur 

indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat op basis van een door de raad van 

toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure (bijlage C). 

4. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van het college van 

bestuur vast met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de CAO-VO.  

5. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn 

en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. 

6. Het college van bestuur kan voor specifieke zaken een beroep doen op advies van leden van de 

raad van toezicht of andere deskundigen. 

 

Artikel 5 Interne verantwoording 

1. Het college van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. 

2. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat zijn de leden van het college van bestuur 

tezamen en individueel aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele 

organisatie. 

3. Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur geschiedt in het overleg tussen raad 

van toezicht en college van bestuur. 
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4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van een lid van het college 

van bestuur afzonderlijk, is, indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat, de 

voorzitter van het college van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de 

werkzaamheden en het besluitvormingsproces van het college van bestuur. De voorzitter van het 

college van bestuur is samen met de voorzitter van de raad van toezicht ook in het bijzonder 

verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het college van bestuur en de raad van toezicht en 

de voorbereiding van de vergaderingen en werkzaamheden van de raad van toezicht. 

5. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat is, onverminderd de collectieve 

verantwoordelijkheid van het college van bestuur, een lid van het college van bestuur door de raad 

van toezicht en door het college van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen 

taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid. 

6. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat is ieder lid van het college van bestuur 

bevoegd zich door ieder ander lid van het college van bestuur, alsmede door personeelsleden, te 

laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in 

het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het college van bestuur van de Stichting. 

Hij dient het andere lid of de andere leden van het college van bestuur tijdig en volledig te 

informeren indien de betreffende informatie (mede) betrekking heeft op de invulling van de taak 

van het andere lid of de andere leden van het college van bestuur of anderszins van belang is voor 

het andere lid of de andere leden van het college van bestuur. 

7. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat bespreekt het college van bestuur 

regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond 

daarvan zonodig bij. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht minimaal één keer 

per jaar op hoofdlijnen over dit proces. 

 

Artikel 6 Besluitvorming en vergaderingen 

1. Besluitvorming door het college van bestuur vindt plaats met inachtneming van de statuten, het 

reglement voor de raad van toezicht, dit bestuursreglement en het managementstatuut. Tevens 

worden de beginselen van goed bestuur en alle van toepassing zijnde wettelijke regelingen, zoals 

op het terrein van medezeggenschap, in acht genomen. 

2. Indien het college van bestuur uit één persoon bestaat vindt besluitvorming niet ter vergadering 

plaats. 

3. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat kan het college van bestuur ter 

vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminste 2/3 van de in functie zijnde 

bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het college van 

bestuur kan zich ter vergadering door een ander lid van het college van bestuur laten 

vertegenwoordigen op overlegging van een, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering, 

voldoende volmacht. Een lid van het college van bestuur kan daarbij slechts voor één ander lid van 

het college van bestuur als gevolmachtigde optreden. 

4. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat kan het ook buiten de vergadering 

besluiten nemen, mits alle leden van het college van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld 

schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus 

genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas gemaakt dat na 

mede-ondertekening door de voorzitter van het college van bestuur bij de besluiten- en actielijst 

wordt gevoegd. 
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5. Indien het college van bestuur uit meerdere leden bestaat vindt besluitvorming  plaats op basis van 

meerderheid van stemmen, waarbij de stem van de voorzitter van het college van bestuur 

doorslaggevend is als de stemmen staken.  

6. Besluiten van het college van bestuur worden schriftelijk vastgelegd tezamen met een actielijst. Het 

college van bestuur draagt zorg voor een adequate schriftelijke en/of mondelinge communicatie 

van de genomen besluiten aan belanghebbenden in de organisatie. 

7. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat stelt het college van bestuur jaarlijks 

de vergaderdata vast. Voorts worden vergaderingen gehouden indien de voorzitter dit wenselijk 

acht, of wanneer een lid van het college van bestuur onder opgave van redenen een verzoek 

hiertoe aan de voorzitter richt. 

8. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat wordt de agenda door de voorzitter 

van het college van bestuur vastgesteld.  Leden van de het directieteam kunnen ook onderwerpen 

laten agenderen. 

9. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat kan het college van bestuur zich 

tijdens de vergadering laten bijstaan door medewerkers van de Stichting en/of derden. 

 

Artikel 7 Informatievoorziening 

1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak 

noodzakelijke gegevens. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht gevraagd en 

ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de Stichting betreffende die voor een goed 

functioneren van de raad van toezicht naar het oordeel van de raad nodig of dienstig zijn. De raad 

van toezicht stelt ter zake nadere regels in het reglement voor de raad van toezicht en het 

bestuursreglement. 

2. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over het beleid, de 

doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van de (meerjaren) 

begroting, het strategische (meerjaren) beleid, het jaarplan en de missie en visie van de Stichting. 

De raad van toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een 

planning- en controlecyclus met behulp van kengetallen. 

3. Het college van bestuur rapporteert de raad van toezicht regelmatig over: 

a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan 

verbonden risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het 

onderwijs en de verleende zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische 

vraagstukken; 

b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 

informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting; 

c. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen; 

d. alle overige zaken waarvan de raad van toezicht het noodzakelijk vindt om over 

geïnformeerd te worden.  

4. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag. 

5. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht over: 

a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving. En 

ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting; 

b. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;  

c. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, 

inspectie, samenwerkingspartners; 
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d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie; 

e. belanghebbende gerechtelijke procedures; 

f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen; 

g. ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages; 

h. samenstelling, taakverdeling en voortgang van het management; 

i. het inschakelen van externe adviseurs; 

j. alle overige punten waarvan de raad van toezicht het noodzakelijk vindt om over 

geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door het college van bestuur kan 

worden verwacht dat dit van belang is voor de raad van toezicht. 

6. Indien de Stichting op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt zal het college van bestuur zo 

mogelijk tevoren de leden van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal het 

college van bestuur achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen. 

7. Een lid van het college van bestuur zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de 

uitoefening van de bestuurstaak krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als 

strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten het college van bestuur en de raad van toezicht 

openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. 

 

Artikel 8 Belangenverstrengeling en openbaarheid  

1. Een lid van het college van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn 

persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling 

tussen de Stichting en het lid van het college van bestuur zelf wordt vermeden. 

2. Indien een lid van het college van bestuur voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou 

kunnen optreden, stelt hij, als hij het enige lid van het college van bestuur is, of de voorzitter van 

het college van bestuur, de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis. Als de raad van 

toezicht vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstrengeling, dan werkt het 

betreffende lid van het college van bestuur mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de raad van 

toezicht vindt dat er sprake is van structurele belangenverstrengeling, dan zorgt het lid van het 

college van bestuur er voor dat de belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af.   

3. Indien het college van bestuur uit meerdere personen bestaat en een lid van het college van 

bestuur niet zijnde de voorzitter voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen 

optreden, stelt het lid van het college van bestuur de voorzitter van het college van bestuur 

daarvan in kennis. Als deze vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstrengeling, dan 

werkt het betreffende lid van het college van bestuur mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de 

voorzitter van het college van bestuur na overleg met de raad van toezicht vindt dat er sprake is 

van structurele belangenverstrengeling, dan zorgt het lid van het college van bestuur er voor dat 

de belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af.  

4. Als een lid van het college van bestuur een tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp, neemt dit 

lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp. 

5. Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de Stichting en het college van bestuur als er 

sprake is van een éénhoofdig college van bestuur, kan de Stichting worden vertegenwoordigd door 

de voorzitter van de raad van toezicht, of een ander door de raad van toezicht aan te wijzen 

persoon. 

6. Structurele belangenverstrengeling van een lid van het college van bestuur is niet toegestaan.  Van 

structurele belangenverstrengeling kan sprake zijn in het geval van familiaire of vergelijkbare 

relaties, zakelijke relaties,  financiële belangen  en bestuurs-  of toezichtfuncties bij een andere 

organisatie. 
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7. Het lid van het college van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit 

transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of 

biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie 

verricht. Voorts zal het lid van het college van bestuur geen substantiële schenkingen aanvaarden. 

8. Het lid van het college van bestuur is open over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van 

belang zijn voor of invloed kunnen hebben op zijn functioneren als lid van het college van bestuur. 

Hij meldt deze nevenfuncties bij de voorzitter van de raad van toezicht. Deze nevenfuncties 

worden opgenomen in het jaarverslag. 

9. Voor het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie door de bestuurder wordt vooraf goedkeuring 

gevraagd aan de Raad van Toezicht. 

10. Voor het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder wordt vooraf melding 

gemaakt aan de Raad van Toezicht. 

11. De hoogte van de vergoedingen voor een lid van het college van bestuur worden per persoon en op 

naam vermeld in de jaarrekening.  

 

Artikel 9 Openheid en externe verantwoording 

1. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de onder de Stichting 

ressorterende scholen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, 

inzichtelijk zijn en verantwoord worden. 

2. Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken 

worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening. 

3. Het college van bestuur biedt openheid over het beleid, het onderwijs, de zorg en de prestaties van 

de onder de Stichting ressorterende scholen. Het college van bestuur legt ten aanzien van degenen 

die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering open 

voor de opvattingen van belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en 

beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het college van bestuur actief bevorderd. 

4. Het college van bestuur toetst periodiek bij ouders, leerlingen en het personeel hoe zij het 

functioneren van de scholen, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en pedagogisch klimaat 

van de scholen beoordelen. Het college van bestuur maakt de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek openbaar. 

5. Het college van bestuur geeft vorm en inhoud aan het overleg met vertegenwoordigers van de 

maatschappelijke omgeving van de scholen over de voortgang van de realisering van de missie en 

doelstellingen van de scholen. 

 

Artikel 10   Onkostenvergoeding 

De raad van toezicht stelt een regeling onkostenvergoeding vast voor het college van bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pagina 7 van 8 

 

 

Artikel 11    Vrijwaring en vrijtekening 

1. De Stichting stelt iedere persoon die  vanwege het feit dat hij als lid van het college van bestuur als 

partij betrokken was of is of dreigt te worden bij een komende, aanhangige of beëindigde actie of 

procedure, door of namens de Stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle 

nadelige financiële gevolgen die hij heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of 

procedure, mits hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het 

belang van of niet tegen de belangen van de Stichting te zijn, heeft gehandeld. Onder nadelige 

financiële gevolgen zijn de kosten begrepen die het lid van het college van bestuur heeft moeten 

betalen, in verband met deze actie of procedure, mits hij deze kosten redelijkerwijs heeft moeten 

maken. 

2. Aan het in lid 1 beschrevene kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen, indien 

de desbetreffende schade het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten, dan wel het zeker 

gevolg is van diens opzettelijk handelen of nalaten. Van een zodanig handelen en/of nalaten is in 

ieder geval sprake wanneer dat handelen en/of nalaten het gevolg heeft of met dat handelen en/of 

nalaten werd beoogd de desbetreffende bestuurder en/of anderen in welk opzicht dan ook 

onrechtmatig te bevoordelen. Lid 1 is voorts niet van toepassing indien en voor zover het doen van 

een beroep op deze regelingen in strijd zou zijn met de goede trouw; daarbij wordt het begrip 

goede trouw zo ruim uitgelegd als juridisch van tijd tot tijd mogelijk is.  

3. Ieder lid van het college van bestuur dient ten spoedigste nadat deze in zijn hoedanigheid als lid 

van het college van bestuur aansprakelijk is gesteld of betrokken is bij (rechts-)handelingen 

waaruit mogelijk nadelige gevolgen voortvloeien, hiervan melding te maken bij de raad van 

toezicht. 

4. De raad van toezicht stelt in een voltallige vergadering vast of het lid van het college van bestuur  

voldaan heeft aan de in het vorige lid genoemde gedragsnorm. 

5. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure worden door de Stichting 

voorgeschoten in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit 

van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een 

schriftelijke toezegging door of namens het lid van het college van bestuur om dit bedrag terug te 

betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de Stichting schadeloos 

gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald. 

6. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat 

degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, 

overeenkomst of van een recht dat hij heeft tegenover een mogelijk ander niet-belanghebbend lid 

van het college van bestuur of van een ander recht, zowel met betrekking tot handelingen in 

hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een 

voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van 

het college van bestuur is en zal ook ten goede komen aan zijn rechthebbenden. 

7. Voor leden van het college van bestuur wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. 

 

Artikel 12  Slotbepaling 

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur met inachtneming van 

wettelijke bepalingen en statuten. 

2. Het college van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog 

aan de daaraan te stellen criteria voldoet. 

3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting en op de regels die op het 

college van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd 

is met Nederlands recht of met de statuten, zullen deze laatste prevaleren. 
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4. Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de 

overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt het college van bestuur na verkregen 

goedkeuring van de raad van toezicht de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel 

mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.  

 

Dit reglement is op 28 juni 2011 vastgesteld door het bestuur. 

Het reglement treedt in werking op 28 juni 2011. 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

A. Profielschets college van bestuur (nog op te stellen) 

B.    Procedure werving en selectie college van bestuur (nog op te stellen) 

C. Beoordelingskader en beoordelingsprocedure college van bestuur (nog op te stellen)   



Overige kwaliteitselementen

OE1. Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

Het bestuur en de scholen van Stichting Fioretti Teylingen beschikken over een stelsel van

kwaliteitszorg. Duinzigt-havo zal als nieuwe school binnen de stichting het kwaliteitsbeleid

op dit bestaande stelsel afstemmen. Hoe Duinzigt-havo de onderwijskwaliteit zal

beoordelen, (waar nodig) verbeteren en borgen, is beschreven in het beleidsdocument

‘Kwaliteitszorg’.

OE2. Personeelsbeleid: formatie

Als nieuwe school onder een bestaand bevoegd gezag zal Duinzigt-havo gebruik maken van

de reeds functionerende afdelingen Personeelszaken en Financiën van Stichting Fioretti

Teylingen. Bij het werven, aanstellen, begeleiden en beoordelen van nieuwe docenten, maar

ook op het terrein van salariëring, ziekte en arbeidsrecht zal gebruik gemaakt worden van

de aanwezige expertise en ervaring.

Duinzigt-havo zal voor ouders en leerlingen een onderscheidend, herkenbaar profiel hebben

met o.a. een kansrijk aannamebeleid, degelijke, gestructureerde lessen en extra individuele

uitleg- en herkansingsmomenten. Dat betekent voor het personeelsbeleid dat Duinzigt-havo

onderwijsgevende en onderwijsondersteunende medewerkers zoekt die zich voelen

aangesproken tot dit profiel.

Duinzigt-havo verwacht in schooljaar 2023-2024 te kunnen starten met drie brugklassen en

twee groepen 2-havo, twee groepen 3-havo en drie groepen 4-havo. Naar verwachting

komen daar in schooljaar 2024-2025 twee groepen 5-havo bij. In 2025-2026 zal naar

verwachting het minimum van 325 leerlingen gehaald worden. Uitgaande van 32 lessen per

week en diverse keuzegroepen zullen er naar verwachting zo’n 433 lessen gegeven worden.

Uit het document ‘Formatie’ blijkt dat het verwachte aantal leerlingen en lessen valt binnen

het verwachte formatiebudget.

Uit de lessentabel (zie D5 - Inhoud van het onderwijs) blijkt voor hoeveel lesuren er voor

welke vakken docenten naar verwachting nodig zijn. Bij het aantrekken van voldoende

gekwalificeerde docenten zal Duinzigt-havo profiteren van de bijzondere samenwerking met

Teylingen College Duinzigt, een school voor mavo en havo-onderbouw, die in hetzelfde

gebouw gehuisvest zal zijn. Het is de verwachting dat docenten van deze bestaande school

ook in de nieuwe havo-school zullen gaan lesgeven.
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Verder zal het door de samenwerking met Teylingen College Leeuwenhorst en Fioretti Lisse

mogelijk worden dat docenten van deze scholen ook op Duinzigt-havo gaan lesgeven. Met

name voor het vinden van docenten voor de vakken waar sprake is van een tekort kan de

samenwerking uitkomst bieden.

Na de start van Duinzigt-havo zal het bevoegd gezag het beleid met betrekking tot de

formatie van de verschillende categorieën personeel (onderwijsgevend,

onderwijsondersteunend etc.) van de school vaststellen.

OE3. Personeelsbeleid: bekwaamheid

Conform artikel 2a van de WVO zal op Duinzigt-havo het onderwijs gegeven worden door

bevoegde docenten. In de havo-onderbouw zijn docenten minimaal tweedegraads bevoegd

en in de havo-bovenbouw eerstegraads. Indien de juiste bevoegdheid ontbreekt, zullen

bindende afspraken gemaakt worden over het behalen hiervan.

Naast ‘bevoegd’ dienen docenten ook ‘bekwaam’ te zijn, d.w.z. in uiteenlopende

onderwijssituaties adequaat gedrag laten zien. Leerlingen, technologie, wetgeving etc.

veranderen voortdurend en docenten dienen daar in hun gedrag voortdurend op in te

spelen. Als lerende organisatie zal Duinzigt-havo zorgen voor voldoende momenten van

feedback en reflectie. Op basis van diverse (zelf)evaluaties zal met iedere docent ‘het goede

gesprek’ gevoerd worden.

Duinzigt-havo streeft een kwaliteitscultuur na en verwacht van zijn docenten dat zij zich

voortdurend ontwikkelen. Op basis van de geldende CAO-afspraken zal een taakbeleid

worden opgesteld met daarin tijd voor deskundigheidsbevordering. Daarnaast is er voor

iedere docent een professionaliseringsbudget, dat ten behoeve van het onderhouden van de

bekwaamheid kan worden ingezet.

Na de start zal het bevoegd gezag conform artikel 37a van de WVO zijn personeel ook

daadwerkelijk in staat stellen tot onderhoud van de bekwaamheid. Het zal ten aanzien van

elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen

zijn vastgesteld, over geordende gegevens beschikken met betrekking tot de bekwaamheid

en het onderhouden van de bekwaamheid.

OE4. Veiligheid op school

De wijze waarop Duinzigt-havo invulling zal gegeven aan de zorg voor de sociale,

psychische en fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers staat beschreven in het

beleidsdocument ‘Veiligheidsplan’. Hierin zal onder andere worden ingegaan op het beleid

t.a.v. het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van incidenten en het

antipestbeleid.

Overige kwaliteitseisen DZ-havo  | 2



OE5. De meerjarenbegroting

Op basis van het verwachte aantal leerlingen is een ‘Meerjarenbegroting’ opgesteld.

OE6: Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang

Op 13 oktober 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden met de wethouder Onderwijs en de

wethouder Onderwijshuisvesting van de gemeente Oegstgeest over de huisvesting van

Duinzigt Havo. Er is overeenstemming over het feit dat in het gebouw waar op dit moment

Teylingen College Duinzigt in gehuisvest is, voldoende ruimte beschikbaar is voor de

vestiging van Duinzigt Havo.

Met de wethouders is besproken dat het in de toekomst te verwachten leerlingenaantal

binnen de bestaande capaciteit van het huidige gebouw zal blijven.

OE7: Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)

Duinzigt-havo zal voor het verzorgen van onderwijs aanzienlijke kosten maken. De overheid

zal de meeste van deze kosten vergoeden, maar niet alle. We verwachten aan ouders een

vrijwillige bijdrage te zullen vragen. Duinzigt-havo zal hierbij het rekening houden met vier

categorieën van kosten, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kosten voor rekening

van de school, kosten voor rekening van de ouders en kosten waarvoor school aan ouders

een vrijwillige bijdrage kan vragen.

CATEGORIE 1 betreft lesmateriaal dat leerlingen in een specifiek jaar nodig hebben zoals

leerboeken, werkboeken, examenbundels, eigen leermateriaal van de school en

gelicentieerd digitaal lesmateriaal. Scholen ontvangen van rijkswege hier een vergoeding

voor.

CATEGORIE 2 betreft kosten voor voorgeschreven persoonsgebonden materiaal dat langer

dan een jaar meegaat zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften,

pennen en sportkleding. Ouders worden geacht deze materialen voor hun kind te betalen.

CATEGORIE 3 betreft de aanschaf van elektronische informatiedragers zoals een laptop of

tablet. Als ouders dit niet doen, moet de school voor een volwaardig alternatief zorgen.

Duinzigt-havo is niet voornemens leerlingen te vragen een eigen laptop of tablet aan te

schaffen.

CATEGORIE 4 betreft extra activiteiten buiten het verplichte onderwijsprogramma om zoals

excursies, introductie- en teambuildingsactiviteiten, kerstviering en examentraining.

Duinzigt-havo zal voor deze extra activiteiten ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen.

Duinzigt-havo wil transparant zijn over de hoogte en de besteding van de ouderbijdrage, net

als over het vrijwillige karakter ervan. Op grond van artikel 14 van de Wet Medezeggenschap

op Scholen hebben de ouders instemmingsrecht ten aanzien van de hoogte en de

bestemming van de ouderbijdrage. Daarom zal jaarlijks met hen worden overlegd. Dat zal

zowel vooraf zijn over de kosten die Duinzigt-havo wil doorberekenen als achteraf over de

besteding van de ontvangen ouderbijdragen.

Het beleid is erop gericht de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. Omdat de

ouderbijdragen vrijwillig zijn, zal het niet-betalen geen consequenties hebben voor de

toegankelijkheid. Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage zal niet leiden tot het

uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Overige kwaliteitseisen DZ-havo  | 3



Naar verwachting zal de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage €150,00 bedragen.

OE8. De wijze van uitvoering afspraken vroeg- voorschoolse opvang en overleg

onderwijsachterstandenbeleid

Op 15 september heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Oegstgeest over het

onderwijsachterstandenbeleid. De gemeente heeft aangegeven dat er voor het voortgezet

onderwijs geen actief beleid is ter bestrijding van onderwijsachterstanden. Ook is er geen

sprake van afstemming over inschrijvings- en toelatingsprocedures of verdeling van

leerlingen met een onderwijsachterstand over de scholen.

OE9: De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen

Duinzigt-havo vindt het belangrijk dat leerlingen, ouders en medewerkers meedenken en

meebeslissen over de koers van de school en de inrichting van het onderwijs. Formeel is de

inspraak van ouders, leerlingen en medewerkers geregeld in de Wet Medezeggenschap op

Scholen (WMS). Daarin is bepaald dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet

hebben.

De MR van Duinzigt-havo zal voor 50% bestaan uit medewerkers en voor 50% uit ouders en

leerlingen. Als de directie van Duinzigt-havo bepaalde zaken op school wil invoeren,

veranderen of stopzetten, zal zij dit in veel gevallen eerst voor advies of ter goedkeuring

aan de MR voorleggen. De taken en bevoegdheden van de MR zullen worden vastgelegd in

een MR-reglement.

Ook op stichtingsniveau is de medezeggenschap van ouders, leerlingen en medewerkers

formeel geregeld. Vertegenwoordigers van de verschillende vestigingen van de Stichting

Fioretti Teylingen vormen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De taken

en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in het GMR-reglement.
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1. Inleiding 

1.1. Wat is mediawijsheid? 

Mediawijsheid: 

'Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, 
kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel 
gemedialiseerde wereld' ... 

Waarom mediawijsheid: 
'Het grootste risico dat de medialisering met zich meebrengt, is dan ook dat wie niet 
mediawijs is, sneller maatschappelijk buitengesloten raakt'. 

'Burgers moeten zich bewust zijn van de wijze waarop zij media gebruiken en van het 
effect van dat gebruik op henzelf en anderen .' 

(Uit: Rapport Raad van Cultuur 'Mediawijsheid, de ontwikkeling van nieuw 

burgerschap'. Juli 2005)1 

Aan dit beleidsplan is een Mediawijsheid woordenlijst toegevoegd, deze is zeker niet 

volledig, maar geeft aan dat online media overal is en niet meer weg te denken is uit 

onze maatschappij. Media hebben een informatieve, sociale en recreatieve functie . 

Opvoeders, kinderen en jongeren zijn actieve mediaconsumenten. Het onderwijs 

heeft een taak in het aanleren van kennis, vaardigheden en houding t.a.v. media. 

1.2. Wat is Media empowerment? 

Om mediagedrag positief te beïnvloeden is Media empowerment nodig. 
Media empowerment is een methode om burgers krachtiger te maken in hun gebruik 
van de media . Deze methode is ontwikkeld door (Radboud 
Universiteit) en de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. 
De methode biedt niet alleen kennis, maar ook oefeningen om te voelen wat media 
proberen te bereiken of met je doen (emotieregulatie). 
Media doen per definitie een beroep op je emoties. 

1 Raad van Cultuur - Mediawijsheid de ontwikkeling van nieuw burgerschap 
https://www.nationaalmediapaspoort.nl/images/pdf/Mediawijsheid%200ntw ikke1 ing%20naar%20nieuw%20b 
u rgerscha p%20door%20Raad%20voor%20Cu I tuur .... pdf 
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Bij de lessen Mediawijsheid worden de vier stappen van Media empowerment2 

doorlopen: 
Kennis : Wat weet ik? (cognitieve aspecten) 
Voelen : Wat ervaar ik? (emotionele aspecten) 
Willen: Wat wil ik? (motivatie en zelfovertuiging) 
Doen: Wat doe je om goed met media om te gaan? (strategie en implementatie) 

1.3. Nationale Opleiding MediaCoach 

De Nationale Academie voor Media en Maatschappij verzorgt sinds 2007 de 
Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC). De opleiding tot Mediacoach wordt 
afgesloten met een exam~n, na het behalen van het examen ontvangt de student het 
certificaat Nationaal MediaCoach en de school waar de mediacoach werkzaam is het 
Nationaal Keurmerk Mediawijsheid . De mediacoach heeft twee keer per jaar een 
terugkomdag om de kennis te actualiseren . In 2018 is de Beroepsvereniging 
Nationaal MediaCoaches opgericht. 

Academie voor 
Media & Maatschappij 

De Nationale Opleiding MediaCoach heeft mediawijsheid in vier competenties 

onderverdeeld : 

1. Mediabewustzijn: kennis van verschillende mediavormen, bewust zijn van de 

aanwezigheid en werking van media en het kunnen vinden van mediabronnen. 

2. Mediabegrip: kennis van het tot stand komen van mediaboodschappen, begrip 

van de invloedfactoren en het effect daarvan. Kennis van de doelstellingen van 

mediapartijen zowel publieke als commerciële media. 

3. Media-attitude: kunnen reflecteren over de invloed die media op jouzelf hebben, 

bewustzijn van je eigen cognitieve en affectieve reacties op media en de 

consequenties van je eigen mediagedrag, kunnen beoordelen van mediabronnen en 

boodschappen op basis van eigen normen en waarden en die van de maatschappij. 

4. Mediagedrag: verantwoord kunnen consumeren en produceren van media

inhoud, kennis van hoe media kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van 

verantwoorde realiteitsperceptie en het kunnen overdragen van de eigen 

mediagedragscode of - regels . 

2 Media empowerment https://www.nationaalmediapaspoort.nl/images/pdf/Media-empowerment NL.pdf 
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De Nationaal MediaCoach heeft een open en positieve houding en hanteert de 
CHECK code: Constructief (waar je echt wat aan hebt), Helder (wat door de ander te 
begrijpen is), Eerlijk (wat echt iets van jou is), Creatief (waar jij je best op hebt 
gedaan), Kundig (het draagt echt iets bij). Check voordat je post! 

✓ Cor'IJtrvcUol 
" He4der 
✓ EIK, 

" c,ooUcl 
.' Kllndig 

3 Teylingen College Duinzigt https: //www.teylingen-co ll ege .nl/dui/ 
4 BMO - Beroepsvereniging Mediathecarissen Onderwijs https: //bmo.pleio.nl/ 
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2. Mediawijsheid op Duinzigt 

2.1. Huidig beleid 

Mede door corona werd medio 2020 duidelijk dat onderwijspersoneel, en met name 

docenten die online les moesten geven, digitaal vaardig moeten zijn. Het personeel 

van Duinzigt vulde een digitale scan in o':1 deze vaardigheden te meten. 

Personeel dat hulp nodig heeft bij ICT-vaardigh.eden kan terecht bij de digicoaches. 

Tot op heden was er_geen structureel beleid dat gericht was op de vier 21e-eeuwse. 

vaardigheden die betrekking hebben op digitale geletterdheid. 

Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) 5 en Kennisnet ontwikkelden begin 2016 een 

model van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit model omschrijft elf vaardigheden die 

leerlingen in hun latere leven nodig hebben. En die ze zich nu in het onderwijs eigen 

moeten maken. Vier van deze vaardigheden vormen samen digitale geletterdheid: 

ICT-basisvaardigheden : kennis hebben van standaard software en veilig kunnen 

internetten. 

Informatievaardigheden : leren hoe je informatie moet zoeken, selecteren, 

verwerken en gebruiken. 

Mediawijsheid: bewust, kritisch en actief omgaan met media. 

Computational thinking: begrijpen hoe informatie tot stand komt, zodat je 

computers kunt gebruiken om problemen op te lossen . 

ICT basisvaardigheden leren de leerlingen van Duinzigt bij de lessen Skillz en 

Computational thinking leren zij bij het vak IT&M (Informatietechnologie en Media) . 

IT&M is een creatief en technisch vak, de leerlingen leren met computers omgaan, 

ontwerpen, samenwerken en problemen oplossen . 

De mediathecaris besteedt aandacht aan Informatievaardigheden door leerlingen in 

de mediatheek te begeleiden en het is ook opgenomen. in de mediatheeklessen die 

de mediathecaris aan het begin van het schooljaar aan de brugklassen geeft. 

Docenten die interesse hebben in digitale geletterdheid geven hier zelf _invulling aan 

tijdens de (begeleidings)lessen . Leerlingen krijgen elk leerjaar één lesuur per week 

begele idingsles. 

5 SLO 21° eeuwsevaardigheden https://www.slo.nl/thema/meer/21e-eeuwsevaardigheden/ 
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In het jaarbeleidsplan 2020-2021 van Duinzigt staat: 

Ontwikkelen van Skillz-lessen voor computervaardigheden en 

begeleidingslessen over mediawijsheid . 

Doorontwikkelen van IT&M tot ITtg zodat het in 2024 aangemerkt 

kan worden als praktijkgericht programma in de Nieuwe Leerweg. 

Digicoaches formuleren welke ict-vaardigheden docenten minimaal 

moeten beheersen en coachen en scholen hen hierbij . 

Het is onduidelijk in hoeverre de leerlingen digitaal geletterd zijn, in overleg met de 

directie en de coördinator begeleidingslessen is besloten dat de mediacoach dit gaat 

onderzoeken. In dit beleidsplan wordt dit verder toegelicht. 

2.2. Protocollen en gedragsregels sociale media, veiligheid en privacy 

De leerlingen hebben de afgelopen tijd geregeld online les gehad en tijdens de 
reguliere lessen wordt gebruik gemaakt van online materiaal en werken zij op 
chromebooks, maar ook buiten de lessen zijn zij in school online via hun smartphone 
(o.a . rooster inzien, appen en foto's maken). Het personeel verwerkt vrijwel alle 
gegevens digitaal en maakt veelal gebruik van een smartphone om contacten te 
onderhouden . 
Het is dan ook belangrijk dat leerlingen en personeel op de hoogte zijn van de 
gedragsregels en protocollen. 
Alvorens te starten met het onderzoek en de invulling van de begeleidingslessen 
Mediawijsheid moet duidelijk zijn welke regels en protocollen op Duinzigt gelden met 
betrekking tot sociale media, veiligheid en privacy. 
Op Du inzigt is een Anti Pestbeleid, Gedragsregels Sociale Media6 (leerlingen en 

medewerkers), Klachtenregeling en Privacydocument. 

Uit Gedragregels Sociale Media : 

'Het gebruik van sociale media is onderdeel van het gedrag van leerlingen binnen 

de school. Sociale media kunnen helpen om het onderwijs te verbeteren en de lessen 

leuker te maken, om contact te houden met vrienden, te experimenteren en grenzen 

te verleggen. Maar sociale media brengen ook risico 's met zich mee, zoals pesten en 

het ongewild delen van foto's of andere gegevens. 

Met dit reglement kan het gesprek op school, in de klas maar ook thuis gevoerd 

worden over wat er wel en niet acceptabel is op sociale media. De afspraken zijn van 

toepassing op alle leerlingen van Stichting Fioretti Teylingen, voor het gebruik van 

computers, mobiele telefoons en andere ICT-gerelateerde devices. 

Niet alleen op school en in de klas, maar ook in het sociale mediagebruik buiten de 

school als het zaken betreft over de school, de leerlingen of medewerkers van de 

school'. 

6 Anti Pestbeleid 2019 (Du inzigt) en Gedragscode Sociale Media 2020 (Sticht ing Fioretti Teyl ingen) 
https://www.teylingen-col lege.n l/dui/ouders/regelingen/102-veiligheid.htm1?highlight=WyJwZXNOZW4iXQ== 
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Uit Anti Pestbeleid: 

Pesten is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie wanneer het 

zich voordoet. Want een sociaal klimaat waarin gepest wordt, is niet alleen schadelijk 

voor individuele leerlingen, maar raakt uiteindelijk iedereen. Voor het Duinzigt Anti

pestbeleid hebben we ons laten inspireren door het 'Nationaal Onderwijsprotocol 

tegen Pesten', dat uitgaat van de zogenaamde 'vijfsporenaanpak'. Deze aanpak richt 

zich op alle bij het pesten betrokken partijen en bestaat uit de volgende vijf sporen: 

1. School, ouders/verzorgers en leerlingen spreken uit dat pesten onacceptabel is en 

zijn bereid samen te werken om pesten te voorkomen en aan te pakken. 

2. School zorgt voor een veilig, sociaal klimaat. 

3. School ontplooit preventieve (les)activiteiten om pesten te voorkomen. 

4. Medewerkers zijn in staat om pesten te signaleren. 

5. School heeft een integrale aanpak om pesten aan te pakken. 

De eerste drie sporen richten zich op preventie en moeten er toe bijdragen dat 

pestgedrag wordt voorkomen. Het vierde spoor betreft het signaleren van pesten en 
het vijfde een stappenplan voor het aanpakken ervan.' 

De term 'vertrouwenspersoon' is vervangen door contactpersoon veiligheid en 
kwaliteit. Op Duinzigt zijn drie contactpersonen veiligheid en kwaliteit, zij zijn het 
aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers die klachten hebben over de 
school. Dit kan gaan over de schoolorganisatie, over het gebrek aan communicatie 
vanuit de school, over begeleiding, over strafmaatregelen, over (elektron isch) pesten, 
over discriminatie of ongewenst gedrag van een personeelslid . 
De contactpersoon is niet iemand die de klacht gaat oplossen, maar een betrouwbare 
wegwijzer voor de klager en zorgt ervoo r dat klachten niet smeulen of escaleren, 
maar volgens de correcte klachtenroute worden opgelost. 
Hij of zij is verantwoordelijk voor de eerste opvang van de klager. De contactpersoon 
brengt de klacht in kaart en geeft de klager een overzicht van de mogelijke 
vervolgstappen, zodat de klacht daar terechtkomt waar deze weggenomen kan 
worden. 

De procedure bij (onlirie)pesten en sexti ng 

Allereerst is het de teamleider die de regie op zich neemt als er binnen een leerjaar 

gepest wordt of sprake is van sexting. De teamleider bespreekt het vervolgens met 

de adjunct directeur. Iedere situatie staat op zichzelf en dus moet de 

mentor/teamleider en adjunct overleggen over de aanpak. Het is niet altijd 

vanzelfsprekend dat de zorgcoördinator betrokken wordt. Ook dat is afhankelijk van 

de situatie . Als een begeleidingstraject vanuit school nodig is, dan komt de 

teamleider bij de zorgcoördinator om te bespreken wat er aan ondersteuning 

gegeven kan worden. En of het binnen school of extern moet worden opgepakt. 

Duinzigt heeft een Intern OndersteuningsTeam (IOT) met acht leerlingbegeleiders die 

lichte hulpvragen kunnen oppakken . Daarnaast is er een Interne Ondersteunings 

Commissie (IOC) daarin zit een leerlingbegeleider, de zorgcoördinator en een 

medewerker van het Jeugdteam en Begeleider Passend Onderwijs. 

Zij kunnen adviseren en grotere hulpvragen oppakken, waaronder sexting. 
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Zowel het IOT als het IOC vallen onder de zorgcoördinator. Er is ook nog een IOC 

Breed. Het IOC team is dan uitgebreid met de leerplichtambtenaar, GGD en de 

Onderwijsadviseur vanuit het SWV VO Leiden loket passend onderwijs . 

Op het moment dat de hulpvraag de ondersteuningsmogelijkheden van school 

overstijgt dan zal extern de hulp moeten worden opgepakt, maar zal vanuit Duinzigt 

uiteraard wel samengewerkt worden in het belang van de leerling en/of de veiligheid 

op school. Verder heeft het personeel van Duinzigt in 2019 de online cursus AVG7 

gevolgd van de Stichting Privacy op School. 

Het is van belang dat leerlingen, ouders en personeel op de hoogte zijn van de regels 

en protocollen. Om draagvlak te creëren kunnen leerlingen betrokken wordel") bij het 

opstellen van social media regels. Zo hebben YouTubers {vloggers en influencers) zelf 

een social code opgesteld voor het gebruik van reclame in hun video's (Social Code8) . 

Het boek 'Handboek tegen pesten - Tegen pestcultuur, 50 tips voor scholen, 

jeugdzorg, overheid en ouders' (Bamber Delver) en het boek 'Mijn gamende kind -

Alles wat je ouder moet weten' (K. Schobbers, D. Enthoven) zijn in de mediatheek 

beschikbaar. 

3. Doelstellingen 

De missie en visie van Duinzigt is : 

" Duinzigt staat voor een veilig sociaal klimaat, een breed en kwalitatief goed 

onderwijsaanbod, een gerichte leerlingenbegeleiding, een succesvolle afsluiting en een 

plezierige schooltijd. We zijn ervan overtuigd dat de basis om tot ontwikkeling te 

komen een sociaal klimaat is, waarin leerlingen zich gezien, gehoord en gekend 

voelen. leder mens, ieder kind is uniek. Op Duinzigt mag en kan iedereen zichzelf zijn. 

Daarbij spreken we leerlingen enerzijds aan op hun kwaliteiten en. talenten en dagen 

we ze uit deze verder te ontwikkelen. Anderzijds hebben we oog voor wat ze moeilijk 

vinden en bieden we ze mogelijkheden hieraan. extra te werken. 

Een breed en kwalitatief goed onderwijsaanbod betekent dat we oog hebben voor 

vakkennis en voor vaardigheden, maar ook va.or de persoonlijke ontwikkeling. 

Kwalitatief goed onderwijs betekent ook dat de inhoud van de lessen is afgestemd op 

de behoeften van de leerlingen en dat het gegeven wordt door goede docenten, die 

zich blijven bekwamen. Soms kan het nodig zijn om leerlingen heel gerichte 

begeleiding te bieden. Een veilig sociaal klimaat, kwalitatief goed onderwijs en 

gerichte begeleiding leiden tot goede resultaten. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen succesvol zijn. Succesvol omdat ze kunnen instromen bij een passende 

vervolgopleiding, maar ook succesvol omdat ze als mens gegroeid zijn en als goede 

democratische burgers een weg vinden in onze maatschappij. Tot slot, als leerlingen 

onze school verlaten hopen we dat ze terugkijken op een leuke, plezierige schooltijd. " 

7 AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming https://autoriteitpersoonsgegevens.n l/nl/over
privacy/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg 
8 Social code https://www.desocia lcocle.n l/ 
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De doelstellingen van Duinzigt betreffen zowel het offline als het online ontwikkelen 

en toepassen van kennis en vaardigheden en het reflecteren op het eigen gedrag. 

Het leren omgaan met (online)media is één van de middelen om de leerlingen bewust 

te maken van hun gedrag en dat van anderen, zichzelf te kunnen zijn en zich 

geaccepteerd en sterker te voelen (bewustwording online en offline identiteit), 

inzicht te krijgen in de invloed van media op henzelf en de maatschappij en nieuwe 

vaardigheden en talenten te ontwikkelen waarmee ze zich kunnen redden in de 

(media)maatschappij . 

Tijdens het vak Mediawijsheid worden de leerlingen daarin begeleid. 

De lessen en de doorlopende leerlijn volgen de stappen van media empowerment, 

van kennis en vaardigheden tot mediagedrag, het sterker maken van de leerling 

(zie 5.2) . 

De beginsituatie en de thema's worden vastgesteld aan de hand van het onderzoek 

dat de leerlingen begin 2022 gaan doen (zie 5.1) . 

In schooljaar 2022-2023 wordt in alle leerjaren gestart met de lessen mediawijsheid. 

De activiteiten bij de leerdoelen (zie 3.1) sluiten aan bij de leeftijd en interesse van de 

leerlingen en kunnen per leerjaar verschillen. 

3.1. Doelstellingen op korte termijn 

Lessen over Mediawijsheid zijn nieuw op Duinzigt, in het eerste jaar dat 

mediawijsheid in het lesprogramma wordt opgenomen zijn de leerdoelen in alle 

leerjaren: 

De leerlingen kennis laten maken met verschillende online mediaplatforms 

De leerlingen leren hoe ze online informatie opzoeken met het gewenste 

resultaat en hoe ze dit kunnen controleren op betrouwbaarheid 

De leerlingen zijn zich bewust van de media om hen heen en weten dat ze zowel 

consument al producent zijn (ontvanger en zender) 

Leerlingen zijn zich bewust van de invloed van media op hun houding en hun 

gedrag 

In het schooljaar daarna zullen bovenstaande doelen de leerdoelen zijn voor de 

brugklassen, de leerdoelen voor de andere leerjaren worden beschreven bij 3.2. 
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3.2. Doelstellingen op lange termijn 

Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn voor klas 1 t/m 4. 

De leerdoelen Med iawijsheid voor de leerjaren 2 t/m 4 zijn : 

De leerlingen kunnen reflecteren op hun eigen mediagedrag 

Leerlingen zijn zich bewust van de invloed van media op hun meningsvorming 

De leerlingen kunnen zelf gedragsregels formuleren m.b.t . het gebruik van online 

media 

De leerlingen beseffen dat media een beroep doen op hun gevoelsleven en 

voelen zich krachtiger in het omgaan met online media 

De doelstellingen op korte en lange termijn zullen niet zo afgebakend zijn als in dit 

beleidsplan omschreven, sommige doelen voor de bovenbouw worden wellicht in de 

onderbouw al behaald. En een thema dat niet in het lesplan staat kan toch aan de 

orde komen omdat de actualiteit daarom vraagt. 

Er zal tussentijds en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd worden om het 

lesplan zo nodig bij te stellen . 

4. Mediawijsheid op Duinzigt in de toekomst 

De verwachting is dat in schooljaar 2023-2024 de doelen en doorgaande lijn voor 

digitale geletterdheid in het curriculum voor primair onderwijs en voortgezet 

onderwijs door de minister vastgesteld worden. 

Dat betekent dat mediawijsheid, als onderdeel van digitale geletterdheid, in het 

lesprogramma van het onderwijs wordt opgenomen 

Het lijkt of de leerlingen, die opgegroeid zijn met online media, hier goed mee kunnen 

omgaan . Maar in de praktijk blijkt vaak dat ze het zoeken naar informatie lastig vinden 

en ook niet goed weten hoe ze veilig met internet moeten omgaan. 

Mediawijsheid is niet alleen een apart vak, maar komt bij alle vakken op school terug. 

Het is van belang dat leerlingen goed en effectief zoeken, de juiste informatie vinden 

en dat zij weten wat de motivatie en bedoeling is van de zender van al deze 

informatie. ·Leerlingen worden dagelijks overstroomt met berichten en beelden op 

hun smartphone en computer, tijdens de lessen Mediawijsheid leren zij hoe hiermee 

om te gaan als ontvanger én als zender. 

Uit het Nationaal Social Media Onderzoek 2021 (Newcom)9 blijkt dat het aantal 

dagelijkse gebruikers van Whatsapp, YouTube en Linkedln de afgelopen jaren fors is 

gegroeid en dat het gebruik van met name TikTok, Linkedln, Pinterest en YouTube het 

afgelopen jaar is toegenomen . 

9 Het Nationaal Social Media Onderzoek 2021 https://www.upstream.nl/wp- content/up loads/2018/05/2021-

NSM O-Basi s-Ra pportage-2021-x4rve5. pdf 

11 



Uit een gesprek met een aantal leerlingen van Duinzigt blijkt dat Tikîok en lnstagram 

heel populair zijn en Whatsapp veel gebruikt wordt. Youîube is het populairst om 

films te bekijken en muziek te luisteren. Daarna volgen Netflix en Spotify. 

Hoewel jongeren voornamelijk veel plezier beleven aan (sociale) media komen ook 

negatieve berichten naar buiten. In september 2021 kwam in het nieuws: 'lnstagram 

is slecht voor zelfbeeld tieners', dit blijkt uit een intern onderzoek van lnstagram zelf. 

Volgens het onderzoek van Digital Youth (Universiteit Utrecht 2015)10 valt 7,4% van de 

leerlingen in het voortgezet onderwijs in de categorie problematisch 

socialmediagebruik. Verslaving is echter moeilijk vast te stellen, omdat social media 

voortdurend veranderen. 

De opzet van de begeleidingslessen zit nog in de voorbereidende fase. 

Dit beleidsplan is een aanzet tot het vormgeven van Mediawijsheid in het 

lesprogramma en kan de komende tijd nog aangepast worden. Het overleg tussen 

directie, coördinator begeleidingslessen en mediacoach zal gecontinueerd worden. 

4.1. Doelgroep 

De doelgroep zijn de leerlingen van Teylingen College Duinzigt, dit zijn jongeren 

tussen de 12 en 17 jaar die MAVO volgen of de eerste 3 leerjaren van de Havo. 

In 2023 hoopt de school een volledige HAVO van 5 leerjaren aan te kunnen bieden . 

Op Duinzigt wordt gewerkt volgens de ivo-werkwijze (Individueel Voortgezet 

Onderwijs}, de missie en visie van Duinzigt zijn daarop gebaseerd (zie: 3). 

Duinzigt heeft dit schooljaar (2021-2022} 544 leerlingen, zij komen uit Oegstgeest en 

omstreken . 

Daarnaast zijn de docenten van Duinzigt ook een doelgroep, zij zullen mediawijs 

moeten zijn om dit te kunnen overbrengen aan de leerlingen. 

Iedereen is mediaproducent en -consument, daarom zullen zowel de leerlingen, de 

docenten en al het personeel van Duinzigt, waaronder de mediacoach, zich moeten 

afvragen wat de gevolgen kunnen zijn bij het gebruik van media : Als ik dit doe, dan .... . 

Vooral bij pubers is dit van belang, omdat zij vaak de consequenties van hun daden 

niet kunnen overzien. Stel bij mediagebruik ook de vragen van media empowerment 

om sterker te worden in het omgaan met media : 

Wat weet ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat doe ik? 

Een boek dat goede achtergrondinformatie geeft over de ontwikkeling van kinderen 

en jongeren en hun mediagebruik is "Schermgaande jeugd. Over jeugd en media" van 

Patti Valkenburg. Dit boek is in de mediatheek aanwezig. 

10 Universiteit Utrecht - onderzoek Sociale media en Gaming https://www. uu.nl/onderzoek/digita l-youth 
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4.2. Begeleidingslessen Mediawijsheid 

4.2.a. Nieuwe opzet begeleidingslessen 

Alle leerlingen krijgen in alle leerjaren één uur per week een begeleidingsles. 

De begeleidingslessen ~erden tot nu toe door de docenten grotendeels naar eigen 

inzicht ingevuld. In de nieuwe opzet worden de begeleidingslessen vanaf schooljaar 

2022-2023 ingedeeld in 4 thema's : 

Burgerschap, Positieve groepsvorming, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding en 

Mediawijsheid . 

De mediacoach maakt in overleg met de coördinator begeleidingslessen een lesplan 

en doorlopende leerlijn voor het thema Mediawijsheid. 

De lessen bevatten een draaiboek met duidelijke leerdoelen met de vier aspecten van 

media empowerment {Zie 1.2} en worden gegeven door de docenten. 

De mediacoach levert het materiaal zo aan dat de docent er direct mee aan de slag 

kan. Tussentijds vindt een evaluatie plaats, zodat de lesinhoud en/of de werkvormen 

aangepast kunnen worden. 

De mediacoach geeft inhoudelijk vorm aan de begeleidingslessen Mediawijsheid en 

begeleidt en adviseert de docenten van de begeleidingslessen. 

4.2.b. Mediawijsheid en leesbevordering 

Op Duinzigt worden leerlingen die dyslectisch zijn begeleid door dyslexiecoaches, 

deze leerlingen kunnen de toetsen maken met het voorleesprogramma Kurzweil. 

Daarnaast zijn er meer leerlingen op school die moeite hebben ·met lezen en/of er 

geen plezier in hebben. 

Lezen vergroot de woordenschat en stimuleert het denkvermogen. 

Goed kijken én goed lezen is een belangrijke voorwaarde om de lesstof eigen te 

maken en een belangrijk aspect bij het gebruik van media. Daarom is het van belang 

om zowel leesbevordering als mediawijsheid in het onderwijs op te nemen . 

Uit het PISA onderzoek 201811 blijkt dat een kwart van de 15 jarigen het risico loopt 

op laaggeletterdheid . Over het algemeen lezen kinderen op de basisschool nog 

geregeld een boek, gedurende hun tijd in het voortgezet onderwijs neemt dit af. 

Er zijn inmiddels veel jeugdboeken met het thema online media en mediawijsheid 

{zie bijlage}. Deze kunnen gebruikt worden bij de lessen Mediawijsheid. 

Een voorbeeld is het boek Katvis dat in 2021 als klassenset is uitgegeven bij Nederland 

Leest en gaat over het achterhalen van de identiteit van iemand waarmee alleen 

online contact is, aan het boek is een les Mediawijsheid gekoppeld .12 

11 PISA onderzoek 2018 leesvaardigheid (Program me for International Student Assessment) https://www.pisa
nederland .nl/pisa-2018/ltrapportleesvaardigheid 
12 Les mediawijsheid leesboek Katvis https://www.hebban .nl/nederlandleest 
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In de mediatheek is in de loop der jaren steeds meer online media beschikbaar 

gekomen . Naast een website13 en een app zijn er posters met QR codes die verwijzen 

naar boekenvlogs of boektrailers en de website van de mediatheek is gekoppeld aan 

de bibliotheek waar de leerlingen e-books en luisterboeken kunnen lenen. 

Dyslectische leerlingen kunnen luisterboeken lenen bij Passendlezen.nl. 

Verder zullen Booktok14 en Bookstagram15, waarin boeken online gepresenteerd 

worden, geïntroduceerd worden. 

Een jeugdboek, met als thema online media b.v. cyberpesten, sexting of nepnieuws, 

kan een goede inleiding zijn bij een les Mediawijsheid. 

Zo kunnen leerlingen kennismaken en leren omgaan met allerlei vormen media en 

wordt tegelijkertijd lezen gestimuleerd. 

Lezen is niet het doel van de lessen Mediawijsheid, het is een werkvorm om een 

thema te introduceren of te bespreken . De media-ervaringen van de hoofdpersoon 

kunnen vergeleken worden met de eigen ervaringen. Door goed te lezen kan de 

leerling de informatie op online media beter inschatten en verwerken. 

Eliane Segers, hoogleraar Lezen & Digitale Media, zegt het volgende: 

"Het taalonderwijs moet worden uitgebreid met digi-taal onderwijs." 

"Je kunt niet zonder mediawijsheid in deze tijd", "Maar de basis is nog steeds lezen. 

Als je een goede lezer bent, red je het wel in het digitale wilde westen." 

4.2.c. Mediawelzijn 

Door alle media-onderwerpen heen loopt mediawelzijn. Op Duinzigt wordt veel 

aandacht besteed aan het welzijn van de leerlingen. Bij het reflecteren op het eigen 

mediagedrag zullen de 6 aspecten van mediawelzijn het uitgangspunt zijn en kunnen 

de inleiding op een les zijn, maar ook buiten de les kan het gedrag of een opmerking 

van een leerling aanleiding zijn om vragen te stellen over mediawelzijn : 

Fysieke gezondheid : Hoeveel schermtijd heb je per dag? 

Zelfredzaamheid : Gebruik je apps waarmee je zelf zaken kunt regelen? 

Participatie: Gebruik je online media vooral om contacten te leggen met anderen? 

Ambitie : Gebruik je online media om bekendheid te geven aan je talenten of om een 

boodschap uit te dragen? 

Identiteit: Gedraag je je online anders dan offline? 

Levensgeluk: Word je blij van alle mogelijkheden die de smartphone je biedt? 

Vervolgens de vraag: Waarom? Dit is de opening tot een gesprek. 

De docent en mediacoach luistert en heeft een open en positieve houding. 

13 Website mediatheek https://teylingencollege-dui.auralibrary.nl/auraicx.aspx 
14 #Booktok https://stories. nos. n I/a rti kel/2391955-booktok-s tee cl s-m eer-iongeren-i n-d e-boeken 
15 Bookstagram https://www.hebban.n l/artikelen/de-ins-and-outs-van-de-bookstagram 
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5. Activiteiten en planning 

5.1. Activiteiten en planning korte termijn 

Voor de start van het schooljaar 2022-2023 is het van belang de beginsituatie vast te 

stellen . Behalve bij de leerlingen is het ook belangrijk dit bij de docenten, die de 

lessen gaan geven, te toetsen . De mediacoach zal hen informeren, een onderzoek 

doen en hen laten ervaren wat mediawijsheid is. De docenten ontvangen van de 

mediacoach een aantal linkjes naar websites waar ze informatie kunnen vinden over 

omgaan met (online)media en filmpjes over mediaonderwerpen, specifiek gericht op 

de doelgroep 12 tot 17 jarigen (o.a . van NOS Stories16}. Zij vullen daarna een 

vragenlijst in of de vragen worden persoonlijk aan hen gesteld, dit zijn vragen over 

digitale geletterdheid in het algemeen en mediawijsheid in het bijzonder. 

Voor het opstellen van deze vragenlijst maakt de mediacoach o.a. gebruik van het 

Mediaplan Bibliotheek op School VO17 en het spel MediJa Praat18• De docenten doen 

op deze manier kennis op van mediawijsheid en hun eigen mediagedrag. 

Vervolgens geven zij bij de mediacoach aan welke thema's er volgens hen spelen bij 

de doelgroep en aan welke informatie zij zelf behoefte hebben . 

In overleg met de coördinator begeleidingslessen zal dit ingepland worden en 

afgerond worden voor medio maart 2022 . 

De leerlingen van alle leerjaren doen vanaf januari 2022 tijdens de begeleidingslessen 

zelf onderzoek bij hun medeleerlingen om erachter te komen wat ze al weten over 

online media en waar de vragen en/of knelpunten liggen . Ze kiezen een mediathema, 

doen onderzoek en presenteren het resultaat. Ze maken gebruik van de 

Onderzoeksladder van het onderzoek Social Media van het Utopa Weeshuis in 

Leiden.19 En ze kunnen ze gebruik maken van de informatie op de website 

Hoe?Zo!Mediawijs. 20 Deze website is gericht op jongeren vanaf 10 jaar en geeft goed 

leesbare informatie en duidelijke stappenplannen. 

16 NOS Stories https://over.nos.nl/onze-programmas/nos-stories/ 
17 Mediaplan Bibliotheek op School VO 

https ://pro. deb i bliotheekopschool. n 1/da m/ lees%20en%20med ia pla n/20180326-

media pla nd bosvo. pdf 
18 MediJa Praat, spel over (sociale) media https://uitgeverij pica .nl/tite ls/n ieuw/med ija-praat-pica 
19 Social Media Utopa Weeshuis Leiden https://www.utopa-weeshuis.n l/conten t/fi nder
upload/fi les/Verslag jongerenonderzoekgroep 2018.pdf 
20 Hoe?Zo!Mediawijs- Jeugdwebsite over mediawijsheid https://www.hoezomediawijs.n l/ 
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Onderzoeksladder Social Media {Utopa Weeshuis Leiden) 

Om meer te weten te komen over de ervaringen van leerlingen met online media kan 

het spel MediJa Praat gebruikt worden. De docent speelt het spel met de klas, de 

leerl ingen maken er een verslag van. MediJA Praat bestaat uit 54 kaarten met 

stimulerende vragen over sociale media, een blokkeerkaart en een blanco kaart. 

De vragen gaan o.a. over Youîube, gamen, Whatsapp, Snapchat, nepnieuws en 

sexting. Vragen zijn o.a.: Welke app gebruik je het meest? Heb je weleens iets gepost 

waar je spijt van hebt? Hoe maak je een goede selfie? Hoe vind je het als iemand 

ongevraagd een foto of filmpje van jou online zet? Welke game records heb je onlangs 

verbroken? Wat doe je clls iemand online gepest wordt? Voor het onderzoek 

verschillende thema's bespreken. 

In de handleiding van MediJa Praat staat: 'Wees als docent ouder of mediacoach 

nieuwsgierig en toon interesse en probeer je oordeel en je mening voor je te houden. 

Het gaat niet om goed of fout, maar om het gesprek. Het zet aan tot nadenken over 

het eigen gedrag, kan drempelverlagend werken om iets te melden en kan tot nieuwe 
verrassende inzichten leiden.' 

De spellen MediJa Praat en Ik ben Offline Ganzenbord 21 kunnen bij het onderzoek en 

tijdens de lessen gebruikt worden. Bij het spelen van het Offline Ganzenbord worden 

leerlingen zich bewust van de manier waarop ze met sociale media omgaan. 

Dit onderzoek moet in april 2022 afgerond zijn . 

21 Ik ben Offline Ganzenbord. https://www.mediaenmaatschappij .n l/lesmaterialen/lesmaterialen / ikbenoffline
ganzenbord 
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5.2. Activiteiten en planning lange termijn 

Schooljaar 2022-2023 wordt gestart met Mediawijsheid in de begeleidingslessen in 

alle leerjaren. Het moment van de tussentijdse evaluatie wordt vastgesteld in overleg 

met de docenten. Aan het eind van het schooljaar 2022-2023 wordt het hele 

lespakket Mediawijsheid geëvalueerd met de leerlingen en de docenten. 

Dit kan door een enquête, gesprekken, interviews of een spel. 

De mediacoach zal dit in overleg met de docenten vaststellen . 

Bij de evaluatie is een belangrijk uitgangspunt of de leerlingen mediabewuster zijn 

geworden en zich sterker voelen in het omgaan met online media (media 

empowerment). 

Met de uitkomst van de evaluatie einde schooljaar 2022-2023 past de mediacoach het 

lespakket van de brugklassen eventueel aan, zowel op doelstelling, thema als op 

werkvorm . Deze resultaten worden gebru ikt bij het maken van een doorlopende 

leerlijn voor de andere leerjaren . 

In de activiteitenweken (in oktober en maart) zal een workshop, excursie of gastles 

plaatsvinden. De mediacoach ontwikkelt en/of organiseert deze activiteit en kan dit 

ook uitvoeren. Hiervoor worden thema's gekozen die verdieping behoeven, deze stelt 

de mediacoach vast n.a.v. de evaluatie of worden aangeleverd door de leerlingen en 

docenten. 

5.3. Leerlijn Nationaal Media Paspoort 

Mediawijsheid omvat tien competenties : 

De tien competenties zijn ingedeeld bij begrip, gebruik, communicatie of strategie . 

Deze zullen het uitgangpunt vormen bij het opzetten van de leerlijn Mediawijsheid in 

Duinzigt. Het onderzoek en de evaluatie moeten meer helderheid geven wat 

leerlingen al weten en beheersen en welke competenties aandacht behoeven. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de leerlijn van het Nationaal Media Paspoort22, 

dit paspoort is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media & Maatschappij 

en de Radboud Universiteit Nijmegen. 

Deze lesmethode sluit aan op 21 e eeuwse vaardigheden (zie: 2.1). 

22 Nationaal Media Paspoort https://www.nat ionaal med iapaspoort.ni/ 
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De leerlingen leren met de leerlijn van het Nationaal Media Paspoort belangstell ing t e 
hebben voor de wereld om hen heen, ze leren deze gemotiveerd te onderzoeken en 
daarin taken uit te voeren, waarbij ze gebruik maken van informatie, strategieën en 
vaardigheden en ze leren reflecteren op hun eigen handelen . 
De leerlijn levert belangrijke aanwijzingen voor de invulling van de lessen. 
De leerlijn is verdeeld in 5 elementen : 
1. Taakaanpak 
2. Uitgestelde aandacht/ hulp vragen 
3. Zelfstandig (door)werken 
4. Samenspelen en samenwerken 
5. Reflectie op werk 

Met de uitkomsten van het onderzoek door de leerlingen weet de mediacoach de 

beginsituatie en kan lesthema's vaststellen die aansluiten op de kennis, het niveau en 

de belevingswereld van de doelgroep. De mediacoach stelt een lespakket samen, 

plaatst deze op LessonUp zodat de docenten er mee aan de slag kunnen . 

De mediacoach onderzoekt of het lesmateriaal van o.a . Online Masters23, 

Mediabegrip24 en LessonUp25 aansluit op de behoefte van de leerlingen van Duinzigt. 

Het lespakket sluit aan op de 7 hoofdthema's van het Nationaal Media Paspoort: 

Weet wat je ziet, Bewaak je identiteit, Wat je geeft krijg je terug, Houd de klok in de 

gaten, Maak goede keuzes, Bescherm je privacy en Zorg voor je eigen veiligheid . 

Deze hoofdthema's kunnen worden ingeleid met een filmpje b.v. van NOS Stories of 

een casus en komen allemaal terug bij online media-onderwerpen zoals : 

sociale media 

sexting 

nepnieuws 

online en offline identiteit 

gamen 

filterbubbel 

influencers 

23 Onl ine Masters, lesmateriaal VO https://online-masters.nl/ 
24 Online lesmethode Mediawijsheid https://mediabegrip.nl/ 

kunstmatige intelligentie 

veilig internetten 

online privacy 

online pesten 

algoritmen 

informatievaardigheden 

commercie/reclame 

25 LessonUp, lesmateriaal voor en door docenten https://www.lessonup .com/site/nl 
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6. Budget en middelen 

In het schoolgebouw van Duinzigt kunnen de docenten van de begeleidingslessen 
beschikken over computerlokalen, verrijdbare karren met chromebooks, digiborden, 
pc's in de mediatheek en koptelefoons. In de mediatheek zijn 20 computers en 10 
laptops beschikbaar. Er is een wifinetwerk op school. 
Er wordt o.a . gewerkt met de programma's van Goqgle. 

Alle docenten hebben een chromebook. 

Voor leerlingen zijn chromebooks in de les beschikbaar. 

De leerlingen kunnen tijdens de lessen Mediawijsheid hun eigen smartphone 
gebruiken. 
Mediawijsheid wordt opgenomen in de begeleidingslessen en valt onder het budget 
van deze lessen. Mocht er voor bepaalde lessen specifiek lesmateriaal nodig zijn dan 
zal de mediacoach overleg hebben met de directie. 
Aan de twee terugkomdagen van de mediacoach, voor het behoud van het certificaat 
en het keurmerk, zijn kosten verbonden. Hiervoor moet ruimte zijn in het budget van 
Duinzigt. 
Voor de Mediawijsheidactiviteiten in de activiteitenweken kan gebruikt worden 
gemaakt van het budget op de Cultuurkaart . 
Het is mogelijk dat er vanaf 2023, als mediawijsheid in het curriculum wordt 
opgenomen, financiering vanuit de overheid komt. 

7. Communicatie en PR 

Duinzigt heeft een website, een Facebook-, Twitter- en lnstagramaccount en een 

website en app voor het rooster. Leerlingen maken tevens gebruik van de website en 

de app van de mediatheek, daar kunnen zij linkjes vinden naar websites over 

Mediawijsheid26 

De mediacoach overlegt met de directie over het betrekken van ouders bij 

mediawijsheid b.v. door het organiseren van een ouderavond en/of hen te informeren 

via de nieuwsbrief. 

De Mediadiamant27 geeft tips aan ouders met kinderen tot 18 jaar, deze diamant over 

mediaopvoeding heeft vijf kanten: plezier, veilig, samen, inhoud en balans. 

Personeel van Duinzigt ontvangt wekelijks een nieuwsbrief van de directie en ouders 

ontvangen maandelijks een nieuwsbrief van school. 

Op de school is een gecertificeerd Nationaal MediaCoach werkzaam, de mediacoach is 

contactpersoon op het gebied van mediawijsheid. 

De school kan het officiële Nationale Keurmerk Mediawijsheid voeren. 

[)]@~ 
-----
WWW.NOMC.NL 

NATIONAAL 
KEURMERK 

MEOIAWIJSHEID 

26 Website Mediatheek-Mediawijsheid https://teylingencollege-dui.aura library.n l/WebFavs.aspx?groupid=25 
27 De Mediadiamant https://www.mediawijsheid.nl/mediadiamant/ 
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8. Evaluatie 
Aan het eind van schooljaar 2022-2023 vindt de evaluatie plaats. 

De datum voor de tussentijdse evaluatie wordt vastgesteld in overleg met de 

docenten van de begeleidingslessen . 

Bij het evalueren worden de volgende vragen gesteld: 

Hebben de leerlingen van Duinzigt kennis van verschillende mediaplatforms en 

kunnen ze reflecteren op hun eigen gedrag? 

Zijn de leerlingen zich bewust van de invloed van media op hun meningsvorming, 

houding en gedrag? 

Zijn zij sterker geworden in het omgaan met online media? 

Het is belangrijk om goed te toetsen in hoeverre de leerlingen mediawijs zijn om 

daarna de volgende stap te kunnen zetten in de leerlijn. 

De leerlingen kunnen dit toetsen door hetzelfde onderzoek te doen dat zij gebruikt 

hebben bij het vaststellen van de beginsituatie. 

De docent begeleidt hen bij het vergelijken van de resultaten door de antwoorden 

naast elkaar te leggen en te bespreken : Wat valt de leerlingen op? 

Is hun mediakennis, bewustwording en gedrag veranderd? 

Dit is ook te toetsen door het spel MediaJa Praat of het Offline Ganzenbord te spelen. 

De mediacoach overlegt met de docenten van de begeleidingslessen welke werkvorm 

gebruikt wordt bij de evaluatie en bespreekt met hen de uitkomst van de evaluatie, 

zodat de lessen qua inhoud en vorm aangepast kunnen worden . 

En ook in hoeverre de docenten mediawijzer willen worden. 

Zij beantwoorden dezelfde vragen als de leerlingen. 

Naast het persoonlijk doel voor de leerlingen, moet ook het doel van Duinzigt voor 

ogen worden gehouden n.l. dat mediawijsheid bijdraagt aan een veilig schoolklimaat 

waar iedere leerling zichzelf kan zijn. 
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Bibliotheek - Mediaplan Bibliotheek op School VO 

https ://pro.debi bi iotheekopschool. n 1/da m/I ees%20en%20med ia pla n/2018032 6-

med ia pla nd bosvo. pdf 

Mediaopvoeding 
https ://www. med iawijsheid. n I/wp-content/ u ploads/s ites/ 4/2017 /03/M ed ia Diamant pdf. pdf 

Sociale media en schoolmedewerkers: hoe gaan scholen om met valkuilen? 

https://www.kenn isnet.nl/art ikel/6867 /sociale-media -en-schoolmedewerkers-hoe-gaan

scholen-om-met-valku ilen/ 

NOS Stories over o.a . online media (13 t/m 18 jaar) https://over.nos.nl/onze

programmas/nos-stories/ 

23 



Jeugdboeken met thema online media: 

Sociale media: 

Katvis - T. Veld kamp 

Selfie - C. Cazemier 
Fake Trip - M. Woodrow 
Het geheim van Wifi -A. van Dam 

Nodig-J. Charbonneau 
Het web - J. Heyink 

Heartstream - T. Pollock 
Geest - D. Remmerts de Vries 

Vloggen en influencers: 

Fab - C. Cazemier 

Collins geheime channel, Van underdog tot YouTubester - S. Zett 
Dagboek van een vlogger - T. Collins 
100% Coca Berlin - N. Smit 
100 % Coca Tokyo - N. Smit 
livestream - B. Tegenbosch 
Stuntvlogger Sam en de wolf van Weverseind - J. Jepsen 
#sweetsixteen - M. Slegers 
Hashtag Hermelien - E. Moss 
#laatstevlog -:- C. Slee 
Vlogvriendinnen (serie) - E. Moss 
Het geheim van de YouTube-ster - M. v.d. Velden 
Vriendschap en vloggers - B. Scholten 

Online pesten: 
Selfie - M . Middelbeek 
Delete -J . v.d. Nieuwenhof 
Offline - C. Cazemier 
Like me! - C. Cazemier 

Sexting: 

Blackout - M. Hooper 
Has#tag - D. Bracke 
Check-Out-J. v.d. Nieuwenhof 

Bekeken - G. van Gemert 
Chatroom - H. Vreeswijk 

Nepnieuws: 
Honderd uur nacht -A. Woltz 
Fake!-C. Slee 

Nepper dan nepnieuws - B. Bartels 
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Gamen: 
Superhelden.nl {serie) - M . van Driel 
Game over- F. Geleyn 

Mission One - R. Wade 
Undercover - Ch. Kooi 
Erebos - U. Poznanski 

Kunstmatige Intelligentie (A.I.}: 
Syntopia - T. de Jonge 
Gewist - M. Kunst 
De robot van de rommelmarkt - T. Dragt 
Offline - M. Kunst 
Cyberboy - T. de Jonge 

Een mooie vreemde ontdekking - H. Green 

Online privacy: 
Nerve - J. Ryan 
Privacy Live -A. Hulst 

Cybercriminaliteit: 
Kracht - C. v. Roosmalen 

Non-fictie voor jongeren: 
Kunstmatige intelligente voor Dummies 
Vlaggen voor Dummies 
Algoritme voor Dummies 
Picture Perfect - Het publieke leven van de smartphonegeneratie - K. v.d . Waals 
Queen of Jetlags - Noor de Groot {influencer) 
My Way - Monica Geuze {influencer) 
Van niks naar clicks - Kelvin Boerma {YouTuber Calvijn) 
Knolpower! - Enzo Knol {YouTuber) 
Van Roy naar Royalistiq - 0. Born {vlogger) 
Strijder: leven als een professioneel e-sporter - Koen Weyland {gamer) 
Het grote Bellingaboek - Familie Bellinga (vloggers) 
Het vloggers-handboek - S. Birley 
Gouden bergen - D. Smithuijsen (influencers) 
Maak de vetste video's - R. de Ridder {vlaggen) 
Gehckt - R. Pijpers {ICT basisvaardigheden - Veilig online) 
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Mediawijsheid woordenlijst: 

App: applicatie (computerprogramma) op smartphone of tablet 

Algoritme: is een wiskundige formule. In programmeertaal is het een instructie, een 

stukje code, om een probleem om te lossen 

Artificiële Intelligentie (A.I.= Kunstmatige Intelligentie): computers voeren taken uit 

waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is 

Big data: Big data is een hoeveelheid data die zo groot is geworden dat het voor een 

computerprogramma en voor het menselijk brein, bijna onmogelijk is geworden om 

deze te analyseren . 

Browser: programma om websites mee te bekijken 

Chatten: online communiceren via chatprogramma 

Cheat: vals spelen in een computerspel 

Clickbait: titels en koppen die je héél nieuwsgierig maken, er wordt vaak op geklikt 

Content: alles wat men online of offline wil overbrengen via media 

Cookie: een programma dat het websitebezoek en gegevens van de gebruiker opslaat 

Cybercriminaliteit: is een verzamelterm geworden van alle delicten die met een 

computer en op internet worden gepleegd 

Cyberpesten: pestgedrag via sociale media 

Dark web: onderdeel web dat niet rechtstreeks vindbaar is voor zoekmachines 

Deepfake: is een verzamelnaam voor software waarmee je nepvideo's kunt maken 

die bijna niet van echt te onderscheiden zijn 

Digitale geletterdheid: is het geheel van ICT-basisvaardigheden, meqiawijsheid, 

informatievaardigheden en computational thinking 

Downloaden: foto's en bestanden binnenhalen op een computer 

Emoticon: weergave van emoties door een afbeelding of teken 

Ethisch hacker: hacker met goede bedoelingen 

Facebook: sociale netwerksite om persoonlijke interesses te delen met anderen 

Facetimen: videobellen (Apple) 

Filterbubbel: is het verschijnsel waarbij websites en zoekmachines hun resultaten 

afstemmen op jouw (eerdere) online zoekgedrag 

Flickr: een website voor het delen van foto's 

FOMO: Fear Of Missing Out, bang iets te missen in de online en offline wereld 

Foursquare: telefoonapp, sociaal netwerk plus spel 

Gamification: de methode om educatieve inhoud, marketing of bedrijfsprocessen te 

verbeteren met spelmechanismen 

Grooming: online kindermisbruik en loverboys 

Hacken: op afstand inbreken in computers of computernetwerken via internet 

Identiteitsfraude: bij identiteitsfraude maken criminelen misbruik van valse of 

gestolen identiteitsgegevens 

lnfluencer: perso"on die andere mensen kan beïnvloeden om een product te kopen, 

een dienst af te nemen of merkbekendheid te stimuleren 

Informatievaardig: kunnen zoeken en beoordelen van informatie 

lnstagram: app om foto's en video's uit te wisselen 
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Internet: netwerk van computers over de hele wereld 

In the cloud: een onzichtbare kluis op internet waarin bestanden worden bewaard 

Kik Messenger: Chatapp met vrienden of anoniem 

linkedln: sociale netwerksite voor met name loopbaangerichte contacten 

Musical.ly: was een Chinese social media app voor het plaatsen en/of live uitzenden 

van video's en is later verder gegaan onder de naam Tikîok 

Netflixen: is het online bekijken van series en films via de website van Netflix 

Netiquette: online omgangsvormen 

Nomofobie: No Mobile Phobia, de angst om onbereikbaar te zijn 

Peergroup: een groep mensen uit de samenleving, die een vergelijkbare leeftijd, 

status, belang of belangstelling hebben 

Petje.af: online community waar men content maakt voor fans 

Pharming: is het onopgemerkt omleiden van internetverkeer van de ene website 

naar een andere, identiek uitziende nepwebsite 

Phishing: is een vorm van internetfraude. Gebruikers worden naar een.website 

gelokt. Deze wel;>site is een kopie van de echte site 

Phubbing: geen contact hebben met elkaar door gebruik telefoon (Phone-telefoon, 

snubbing-negeren) 

Pinterest: is een visuele zoekmachine voor het vinden van ideeën zoals recepten, 

huis en stijl inspiratie en meer 

Podcast: is feitelijk een radio programma, maar dan beschikbaar gemaakt via 

internet en niet live 

Robotica: wetenschap die zich bezig houdt met de theoretische studie en bouw van 

robots 

Sayat.me: app waarmee anoniem feedback gegevens kan worden op elkaars foto's, 

dat kunnen ook haatcomments zijn. De app kan worden gekoppeld aan een 

lnstagram-account 

Schermtijd: betekent letterlijk hoeveel tijd, in minuten en/of uren, achter een 

scherm wordt besteedt 

Scrollen: het verschuiven van de weergegeven inhoud op een beeldscherm van een 

computer of mobiel apparaat zoals een tablet of smartphone 

Sexting: erotische foto's of filmpjes appen 

Sextortion: afpersing bij naaktbeelden (financieel of seksueel) 

Slideshare: Platform bedrijfsleven (onderdeel van Linkedln} 

Smartphone: is een mobiele telefoon die uitgebreidere computermogelijkheden 

biedt 

Smishing: is een vorm van cybercriminaliteit die via SMS verstuurd wordt 

SMS: Een tekstbericht dat eigenaren van een mobiele telefoon naar elkaar kunnen 

sturen 

Snapchat: is een app waarmee op een smartphone foto's, filmpjes en berichten 

verstuurd worden 

Snapchat dysmorphia: ingebeelde lelijkheid, denken dat iedereen op Snapchat en 

lnstagram mooier is dan jij (bewerkte foto's) 
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Snapstreak: een 'ketting' van Snaps waarbij men elkaar elke 24 uur een snap stuurt 

Socialbesitas: teveel bezig zijn met smartphone of internet 

Social Media: is een verzamelnaam voor alle online platformen die interactie tussen 

de gebruikers mogelijk maken 

Spotify: Spotify is een digitale muziekstreamingservice die toegang geeft tot 

miljoenen nummers, podcasts en videos van artiesten over de hele wereld 

Skypen: Videobellen (Microsoft} 

Taggen: als iemand op sociale media in een bericht wordt getagd dan wordt een 

(hyper}link naar het profiel van een medegebruiker gelegd 

Telegram: is een gratis chatdienst, met extra beveiligingsfuncties voor chats, die je 

via internet gebruikt op je smartphone, tablet of computer 

TikTok: een socialemedia-app waarmee korte muziekvideo's gemaakt en gedeeld 

kunnen worden 

Tweestapsverificatie: extra beveiliging met wachtwoord én code 

Twitch: interactieve livestreaming voor o.a. gaming, sport, muziek 

Twitter: is een sociaalnetwerksite. ~ebruikers kunnen korte berichtjes van maximaal 

280 tekens publiceren . Men kan ook op elkaar reageren en elkaar volgen 

Uploaden: foto's en bestanden van de ene computer naar de andere sturen 

Url: het adres van een website 

User generated content: de gebruiker zorgt zelf voor de inhoud 

Viraal: wanneer bepaalde content, vaak een video, zich in razend tempo als een 

inktvlek over het internet verspreidt 

Virtual reality: oftewel virtuele werkelijkheid, is een online omgeving waarin een 

realistische situatie wordt nagebootst 

Vlogger: een vlogger is een persoon die een vlag maakt, een serie filmpjes die via 

internet video verspreid wordt 

Whatsapp: is een gratis app waarmee je kan chatten en (video}bellen met anderen 

en foto's en filmpjes kun versturen 

Whereby: Videovergaderen 

YouTube: is een sociaal medium waar gebruikers video's kunnen bekijken, uploaden, 

comments achterlaten en zich kunnen abonneren op andere gebruikers 

Xing: Duitse Linkedln 

Zoomen: Videovergaderen 

Zoekmachine: servicedienst op het internet waarmee men door het invoeren van 

een trefwoord te weten kan komen wáár op het wereld wijde web de informatie te 

vinden is die men zoekt 
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Actief burgerschap en sociale cohesie

versie 2021-2022

D1. Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs

De wettelijke opdracht tot bevordering van burgerschap vraagt van het onderwijs om

burgerschap en sociale cohesie te bevorderen. Het onderwijsaanbod dient bij te dragen aan

de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Persoonsvorming en socialisatie zijn

doelen van het onderwijs. De aanvraag bevat daarom een beschrijving van de wijze waarop

het burgerschapsonderwijs vormgegeven zal gaan worden (conform art. 17 WVO).
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VOORAF

Sinds 1 augustus 2021 is de 'Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen

in het funderend onderwijs' van kracht. Duinzigt-havo en Teylingen College Duinzigt zullen

samen optrekken om aan deze opdracht invulling te geven. In schooljaar 2021-2022 is er

een werkgroep gevormd die werkt aan een gezamenlijke leerlijn Burgerschap. De leerlijn zal

bestaande en nieuwe lessen en activiteiten bevatten. Sleutelwoorden zijn samenhang en

doelgericht.

N.a.v. de Wet ter verduidelijking van de burgerschapsopdracht hebben we de QuickScan

Burgerschap VO uitgevoerd. Op basis daarvan ontstond een goed beeld van wat al goed ging

en waar over nagedacht moest worden. Dit beleidsdocument ‘Actief burgerschap en sociale

cohesie’ is een momentopname en meer dan andere Duinzigt-havo-documenten

“work-in-progress”.
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1. VISIE

Duinzigt-havo wil leerlingen zodanig toerusten dat zij in opleiding, beroep en samenleving

succesvol kunnen zijn. We noemen dat een ‘stevige basis voor leren, werken en leven’. Deze

stevige basis bestaat uit meer dan alleen een diploma. We vinden het minstens zo belangrijk

om leerlingen te vormen tot ‘zelfbewuste, empathische, kritische en gelukkige’

jongvolwassenen die zich thuis voelen en de weg kennen in onze democratische rechtsstaat.

We willen hen leren respectvol om te gaan met verschillen in afkomst, godsdienst en

geaardheid en zorgen voor een schoolcultuur waarin iedereen zichzelf kan zijn.

Actief burgerschap neemt dan ook een belangrijke plaats in het onderwijsprogramma in.

Daarnaast is Duinzigt-havo voor leerlingen een belangrijke ontmoetingsplaats en daarmee

een belangrijke oefenplaats voor actief burgerschap. We zien het bevorderen van actief

burgerschap als een gedeelde verantwoordelijkheid van school, ouders en maatschappij.

Wettelijke basis onder ons burgerschapsonderwijs is het recent gewijzigde artikel 17 van de

WVO: “Actief burgerschap en sociale cohesie”. Onder actief burgerschap verstaan we de

bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de Nederlandse samenleving en

daaraan een actieve bijdrage te leveren. Sociale cohesie brengt de onderlinge verbinding tot

uitdrukking en legt nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden, ongeacht iemands

achtergrond. Bij sociale cohesie staat het met elkaar leren samenleven centraal.

Uitgangspunt van actief burgerschap en sociale cohesie zijn de basiswaarden van de

democratische rechtsstaat: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Vrijheid betekent dat

je mag denken, zeggen en doen wat je wilt, gelijkwaardigheid dat alle mensen evenveel

waard zijn en in gelijke gevallen gelijk behandeld worden en solidariteit dat je rekening

houdt met anderen en weet dat anderen dat ook met jou doen (Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid, Kernwaarden van de Nederlandse samenleving, 20 februari 2014).
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2. BELEID

Het burgerschapsonderwijs van Duinzigt-havo zal gericht zijn op het bijbrengen van respect

voor de ander en kennis over de democratische rechtsstaat, het ontwikkelen van

competenties om een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en het

zorgdragen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden. Het zal

bestaan uit een programma van lessen en activiteiten en een pedagogisch klimaat dat

leerlingen uitnodigt tot veilig en actief oefenen met de basiswaarden.

In een onderwijsprogramma dat alle leerjaren zal omvatten leren leerlingen wat vrijheid,

gelijkwaardigheid en solidariteit betekenen en hoe zij er in hun dagelijks leven mee te

maken krijgen. Ze zullen leren wat de samenleving van hen als democratisch burger

verwacht en wat zij van de samenleving mogen verwachten.

Burgerschapsonderwijs is in onze ogen vooral veel doen en oefenen waarbij actief

verbinding gezocht wordt tussen de vakken en met de omgeving van de school.

Basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit worden gekoppeld aan actuele

thema’s als duurzaamheid, technologie en globalisering.

Het burgerschapsbeleid is expliciet onderdeel van het Duinzigt-havo schoolplan en zal

worden vermeld in de schoolgids. De schoolleiding zal het burgerschapsbeleid initiëren en

actief ondersteunen en faciliteren. Het zal formatie en middelen beschikbaar stellen voor

leermiddelen en professionalisering. Ook in het aangaan en onderhouden van contacten zal

het zich actief opstellen.

Het Duinzigt-beleid op het gebied van burgerschap past goed bij het nieuwe strategische

beleid van de Stichting Fioretti Teylingen voor de periode 2022-2026 (voorlopige versie als

bijlage toegevoegd). Hierin staan werken vanuit waarden en verbinding met de omgeving

centraal. Voorbeeld van zo’n waardevolle verbinding met de omgeving is de

Maatschappelijke Dienst Tijd. Recentelijk is de subsidie toegekend om deze te gaan

ontwikkelen. Naast de reeds bestaande beroepsoriënterende stage komt er voor

Duinzigt-havo een maatschappelijke stage (zie bijlage).

Teylingen College Duinzigt participeert in het netwerk OADB (Onderwijs en Arbeidsmarkt

Duin- en Bollenstreek) dat zich tot doel stelt onderwijs, samenleving en arbeidsmarkt te

verbinden. Vanuit het OADB is een samenwerking gestart met zorginstelling Radius in

Oegstgeest.

Sinds kort beschikt Teylingen College Duinzigt over een gecertificeerde mediacoach en mag

het het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid voeren. De school zal zich als netwerkpartner

aansluiten bij het Netwerk Mediawijsheid (zie bijlage).
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Ook gaan we samenwerken met De ParticipatiePraktijk om de dialoog over diversiteit en

inclusie binnen school op te starten. Leerlingen spelen hier een belangrijke rol.

Een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet met oog voor ieders individuele

identiteit vergt hard werken van iedereen. Want zo’n samenleving is soms lastig en

uitdagend; soms botsen ideeën en belangen en soms ontstaan misverstanden. Samen met

De ParticipatiePraktijk organiseren we in de bovenbouw dialoogtafels.
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3. LEERLIJN BURGERSCHAP

Duinzigt-havo zal een samenhangende leerlijn Burgerschap ontwikkelen met doelen, die

jaarlijks worden geëvalueerd en bijgesteld. De doelen zijn afgeleid van de artikel 17 van de

WVO.

(1a) bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische

rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet,

(1b) bijbrengen van respect voor en kennis van de universeel geldende fundamentele

rechten en vrijheden van de mens,

(1c) bevorderen van het handelen naar deze basiswaarden op school en de omgeving;

(2) bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging,

politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid alsmede de

waarde dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden;

(3) ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat

stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse

samenleving;

(4) zorgdragen voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de basiswaarden,

waarin leerlingen actief gestimuleerd worden om te oefenen met deze waarden en waarin

leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten.

Deze breed geformuleerde burgerschapsdoelen worden in de leerlijn vertaald naar concrete

leerdoelen voor leerlingen en algemene schooldoelen voor medewerkers. Het streven is te

komen tot een samenhangend geheel van lessen en activiteiten die leerlingen in staat stellen

zich te ontwikkelen tot die empathische, kritische en zelfbewuste jongvolwassenen. Als

leerlingen Duinzigt-havo verlaten, voelen ze zich thuis in onze pluriforme samenleving en

kennen ze de weg in de democratische rechtsstaat.

Evaluatie leerdoelen

Om te weten of ons burgerschapsonderwijs succesvol is en (leer)doelen behaald worden, zal

er regelmatig geëvalueerd worden. Kennis- en vaardigheidsdoelen kunnen weliswaar worden

getoetst, competenties met rubrics inzichtelijk gemaakt worden en sociale veiligheid in

tevredenheidsonderzoeken worden gemeten, maar bij veel burgerschapsactiviteiten gaat het

om het opdoen van ervaringen. Ook omdat burgerschapsonderwijs meer dan bij reguliere

schoolvakken situationeel is en de (maatschappelijke) context voortdurend verandert,

streven we niet zozeer naar ‘meetbare’ maar wel ‘merkbare’ resultaten. De evaluaties

kunnen aanleiding zijn om doelen bij te stellen, nieuwe thema’s te behandelen en lessen en

activiteiten aan te passen.
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4. Kennis en vaardigheden

De kennis- en vaardigheidsdoelen over de pluriforme samenleving en democratische

rechtsstaat hebben betrekking op de kerndoelen voor de onderbouw, met name de

leergebieden Mens & maatschappij en Nederlands, en de examenprogramma’s voor de

bovenbouw, met name Maatschappijleer. Bij de vakken aardrijkskunde, geschiedenis,

economie, maatschappijleer en Nederlands wordt gebruik gemaakt van een methode die

aansluit bij de kerndoelen en exameneisen. Voor het vak godsdienst is er een vakleerplan

met toetsbare leerdoelen (zie bijlage).

Kennisdoelen: leerlingen leren …

- de basiswaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

- de fundamentele rechten en vrijheden van de mens

- overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing

- hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert

- de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie

Vaardighedendoelen: leerlingen leren …

- presenteren

- samenwerken

- eigen mening vormen

- debatteren

- ict-vaardigheden

4.1. Samenhangend aanbod:

Kennis- en vaardigheidsdoelen en burgerschapscompetenties zullen zoveel mogelijk in

samenhang worden aangeboden. Zo zal bij Nederlands naast de methode gebruik gemaakt

worden van ‘Nieuwsbegrip’ en ‘Nieuws in de klas’. Aan de hand van teksten over de

actualiteit vergroten leerlingen niet alleen hun leesvaardigheid en woordenschat, maar

oefenen ook in het formuleren van een eigen mening en hoe ze op een respectvolle manier

een gesprek voeren met leerlingen met andere meningen.

Leerlingen leren bij aardrijkskunde wat het begrip segregatie betekent en hoe ze een

onderzoek moeten uitvoeren, maar gaan ook de wijk in om bewoners hierover te

interviewen. Bij geschiedenis leren leerlingen over betrouwbaarheid van bronnen in het

verleden en heden (nepnieuws) en over beeldvorming door de eeuwen heen (helden).
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Waar mogelijk zal het aanleren van kennis en vaardigheden en ontwikkelen van

competenties verbonden worden met buitenles activiteiten. Enkele voorbeelden:

klas 1 klas 2 bovenbouw

kennis 2e wereldoorlog vluchtelingen politieke partijen

vaardigheid onderzoek doen/eigen
mening vormen/
communiceren/kritisch
denken

communiceren/sociale en
culturele vaardigheden
oefenen

presenteren/communiceren/
sociale en culturele
vaardigheden
oefenen/probleemoplossend
denken

competentie omgaan met conflicten
democratisch handelen

omgaan met verschillen
democratisch handelen
maatschappelijk
verantwoord handelen

democratisch handelen
omgaan met verschillen
maatschappelijk
verantwoord handelen

activiteit bezoek / adopteren
oorlogsmonument

taaldorp met leerlingen van
ISK

schaduwverkiezingen
bezoek Tweede Kamer

4.2. Meetbaar, merkbaar:

Alle kennis- en vaardighedendoelen worden binnen het PTO (programma van toetsing en

overgang) schriftelijk of mondeling getoetst waarvoor leerlingen een beoordeling

ontvangen. Bij Skillz worden ict-vaardigheden geoefend die leerlingen bij de andere vakken

inzetten. Hetzelfde geldt voor de vaardigheid samenwerken die bij Sociale vorming geoefend

wordt. Skillz en Sociale vorming heeft geen meetbare, maar wel merkbare resultaten.
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5. Competenties

Naast de omgeving waarin leerlingen kennis vergaren en zich vaardigheden eigen maken is

school ook een belangrijke oefenplaats waar jongeren experimenteren en ervaring opdoen

met sociale en maatschappelijke competenties. Om deze burgerschapscompetenties te

ontwikkelen is er binnen en buiten lesverband een rijk aanbod van activiteiten.

Bij het ontwikkelen van deze burgerschapscompetenties maken leerlingen zich diverse 21e

eeuwse vaardigheden eigen zoals: zelfregulering, kritisch denken, creatief denken,

probleemoplossend denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden (effectief

kunnen leren, leven en werken met  mensen van verschillende etnische, sociale en culturele

achtergronden. We hechten bijzondere waarde aan het verder ontwikkelen van empathie.

Ons inziens het belangrijkste wat de vier burgerschapscompetenties verbindt.

Doelen: leerlingen leren …

- democratisch handelen

- maatschappelijk verantwoord handelen

- omgaan met conflicten

- omgaan met verschillen

Aanbod: Sociale vorming en begeleidingsles

Basis voor het ontwikkelen van empathie wordt gelegd in het eerste leerjaar bij het vak

Sociale vorming. Het motto van deze lessen luidt: “ik ben oké, jij bent oké”. Het bevat

uiteenlopende opdrachten met vertrouwen en samenwerken als rode draad (zie bijlage).

Belangrijke rol zal er zijn voor de begeleidingsles, een lesuur dat in ieder leerjaar gegeven

zal worden. In ieder leerjaar staan in de begeleidingslessen vijf thema’s centraal:

burgerschap, groepsvorming, voorlichting, loopbaanoriëntatie en mediawijsheid. In de

burgerschapslessen worden uiteenlopende onderwerpen behandeld, die te maken hebben

met omgaan met elkaar (gedragsregels voor de klas, pestprotocol, sociale media). De

inhoud wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan kennis- en vaardigheidsdoelen die bij vakken

behandeld worden en aan buitenlesactiviteiten.

Alle begeleidingslessen worden geplaatst in de elektronische leeromgeving LessonUp.

Diverse maatschappelijke organisaties hebben in LessonUp een eigen kanaal met

lesmateriaal (Respect Foundation, Plastic Soup Foundation). Ander lesmateriaal voor de

begeleidingsles komt van de GGD (Gezonde school) of van LOB-methode Qompas.
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Aanbod buitenles activiteiten:

Op Teylingen College Duinzigt is al veel ervaring met buitenles activiteiten en zijn er

contacten met externe organisaties zoals Gemeente Oegstgeest en GGD. Voor Duinzigt-havo

zijn er nieuwe ideeën voor aanvullende activiteiten. Geordend naar de vier competenties:

- Democratisch handelen: klassenvertegenwoordiger kiezen, deelname leerlingenraad,

houden van schaduwverkiezingen, bezoek Gemeentehuis en Tweede kamer, gastles en actie

Amnesty

- Maatschappelijk verantwoord handelen: gastles mantelzorg, helpen bij Zonnebloem,

collecte Epilepsiefonds, maatschappelijke diensttijd (bijlage), gastlessen GGD en HALT,

Warme truiendag, inzamelen plastic doppen

- Omgaan met conflicten: week tegen pesten, bezoek aan moskee en kamp Vught

- Omgaan met verschillen: paarse vrijdag, introductiedag, teambuildingsdag, bezoek en

samenwerking andere scholen

5.1.  Samenhang

In de Leerlijn Burgerschap streven we naar een zo groot mogelijke samenhang. De kennis,

vaardigheden en competenties die leerlingen leren, oefenen en ontwikkelen in de bekende

schoolvakken (aardrijkskunde, geschiedenis etc), de schooleigen vakken (sociale vorming en

begeleidingsles) en de buitenles activiteiten hebben een herkenbare opbouw.

Ordenende principes daarbij zijn: van klein naar groot, van dichtbij naar veraf, van concreet

naar abstract, van eenvoudig naar complex en van begeleid naar zelfstandig. Enkele

voorbeelden ter illustratie:

Competenties Activiteiten klas 1 Activiteiten klas 2 Activiteiten klas 3 Activiteiten klas 4-5

democratisch
handelen

Verkiezing
klassenvertegenwoo
rdiger en
leerlingenraad

bezoek
gemeenteraad

bezoek Tweede
Kamer

debat / arena binnen
school en met andere
scholen
oprichten eigen
politieke partij

maatschappelijk
verantwoord
handelen

verbeterplan school
en omgeving als het
gaat om afval
goede doelen acties

verbeterplan buurt of
gemeente
stage in een
maatschappelijke
instelling
goede doelen acties
(Amnesty
International)

maatschappelijke
diensttijd
goede doelen acties
(Artsen zonder
Grenzen)

maatschappelijke
diensttijd
goede doelen acties

omgaan met
conflicten

gedragsregels
pestprotocol
mediawijsheid

pestprotocol
mediawijsheid

opdracht lln.statuut
dialoogtafels bezoek aan rechtbank

omgaan met
verschillen

Bezoek ISK bezoek moskee en
kerk

paarse vrijdag
bezoek synagoge

uitwisseling met school
in een
achterstandswijk
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5.2. Meetbaar, merkbaar:

Ieder leerjaar zal de ontwikkeling van de burgerschapscompetenties worden ‘gemeten’ met

behulp van rubrics. Remmert Daas (Universiteit van Amsterdam) heeft rubrics ontwikkeld om

democratisch en maatschappelijk verantwoord handelen en omgaan met conflicten en

verschillen formatief te beoordelen. Elke rubric beschrijft de kennis, vaardigheden en

houdingen op vier opeenvolgende niveaus. Met behulp van de rubrics kunnen docenten

leerlingen beoordelen, maar leerlingen ook zichzelf. Het gaat hierbij niet om de score (het

niveau beginner of gevorderde), maar om de ontwikkeling over de jaren. Naar verwachting

zal het instrument online beschikbaar worden gesteld.
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6. Schoolcultuur

Duinzigt-havo streeft naar een pedagogisch klimaat waarin leerlingen en medewerkers

zichzelf kunnen zijn ongeacht verschillen in godsdienst, afkomst of geaardheid. Iedereen is

vrij zichzelf te zijn, wordt gelijk behandeld en houdt rekening met elkaar.

Leren functioneren in een democratische samenleving vindt niet alleen formeel en expliciet

plaats door kennisoverdracht en oefening, maar ook informeel en impliciet door de wijze

waarop docenten (en overige medewerkers) met leerlingen en met elkaar omgaan. Hun

houding en handelen vormen de sleutel tot actief burgerschap en sociale cohesie bij

leerlingen. Van docenten op Duinzigt-havo wordt verwacht dat zij een voorbeeldrol

vervullen. Alleen met voorbeeldgedrag van volwassenen kunnen leerlingen actief

burgerschap zich blijvend eigen maken.

Doelen:

- docenten behandelen leerlingen met respect

- docenten spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag en taalgebruik

- in lessen wordt aangesloten bij de actualiteit

- leerlingen kunnen meepraten en meebeslissen over school

Meetbaar, merkbaar:

Jaarlijks wordt een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder leerlingen en ouders van klas

1 en 3. Uit de respons moet blijken dat het pedagogisch klimaat veilig is, docenten

voorbeeldgedrag vertonen en in hun lessen leerlingen voldoende mogelijkheden bieden om

burgerschapscompetenties te ontwikkelen.
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TOT SLOT

In 2023 zal er vermoedelijk een herziening van het curriculum plaatsvinden met o.a. een

nieuw leergebied ‘Burgerschap’. Dat kan aanleiding zijn om de burgerschapsdoelen anders

te formuleren.

Dit document beschrijft de stand van zaken op dit moment. De werkgroep Burgerschap gaat

in de komende maanden onverminderd door met het ontwikkelen van het

burgerschapsonderwijs op Teylingen College Duinzigt en Duinzigt-havo.
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