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Inhoud
 

Werken aan een schoolplan voor de komende vier jaar in een tijd waar toekomstbeelden 
bijna wekelijks veranderen. Een hele klus! Dit verwijst natuurlijk naar de huidige 
coronaperiode. Dit is tegelijkertijd een periode die exact bloot legt waar het op school 
om zou moeten gaan. Juist omdat we dit zo missen.

Het ontbreken van die sociale context als basis voor het leren en de persoonlijke ontwikkeling, de 
directe communicatie tussen de leerlingen en medewerkers, maar ook die communicatie binnen 
de genoemde groepen. Dit heeft een impact waar we nog jaren na deze pandemie rekening mee 
moeten houden.

Maar ook zonder een externe factor als corona is het in de snel veranderende wereld om ons 
heen, evenals in onze sector, een hele uitdaging om vier jaar de toekomst in te kijken.

Dit maakt dat wij de komende jaren in ieder geval wendbaar en flexibel dienen te zijn. Om die 
wendbaarheid en flexibiliteit toch te richten is het noodzakelijk om plannen als deze te schrijven. 
Dit plan beoogt vooral richtinggevend te zijn, een uitgangspunt dat gebruikt kan worden 
om te toetsen of we nog steeds doen waarvoor wij staan. De uitvoering van de, uit dit plan 
voortvloeiende doelen en acties, toetsen we vanzelfsprekend ook aan alle relevante formele 
documenten en de wetgeving. Gerichte flexibiliteit en wendbaarheid in plaats van meewaaien 
met alle winden. 

In dit schoolplan lees je de basis voor de afdelings- en sectieplannen. Maar ook intern 
belangrijke werkgroepen vragen we een jaarplan te maken. Hierbij kun je denken aan het 
ondersteuningsteam, de decanen, de schoolbegeleiders en de werkgroep tto. Plannen waarin de 
concrete uitwerking van de geformuleerde richting uit dit schoolplan aan bod komen. Maar ook 
ons strategisch personeelsbeleid en kwaliteitszorg vinden hun invulling vanuit dit schoolplan.

Ivor Bergsma
Rector Coenecoop College 
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Hoofdstuk 1

Totstandkoming  
schoolplan

4    

1.1	Wie	zijn	wij?

Het Coenecoop College is een brede scholengemeenschap voor openbaar onderwijs waar 
dagelijks onderwijs wordt gegeven aan circa 1075 leerlingen, verdeeld over twee locaties. 
In Waddinxveen verzorgen we vmbo-basis t/m gymnasium onderwijs voor alle leerjaren. In 
Boskoop staat onze onderbouw havo-vwo locatie. Hier verzorgen we naast regulier havo-vwo 
onderwijs voor de eerste drie leerjaren, ook de tto variant. Na drie jaar onderwijs in Boskoop 
stromen de leerlingen door naar Waddinxveen.

De docenten werken in afdelingen. De afdelingsleider is de eindverantwoordelijke schoolleider 
voor zijn afdeling. Voor leerlingzaken wordt de afdelingsleider ondersteund door de 
afdelingscoördinator. De afdelingsleiders vormen samen met de conrector en de rector de 
schoolleiding van het Coenecoop College.

Sinds de besturenfusie met het Scala College in 2019 vormen de rector van het Coenecoop 
College, de tweehoofdige centrale directie van het Scala College, de directeur bedrijfsvoering 
en de voorzitter van het college van bestuur, het managementteam van de stichting Scala 
College en Coenecoop College. Het eenhoofdig college van bestuur is het bevoegd gezag van de 
stichting. Het toezicht ligt in handen van de raad van toezicht.
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1.2 Ons schoolplan

Met dit schoolplan geven we richting aan ons onderwijs voor de komende jaren. Het is een 
voortzetting van eerder geformuleerd beleid. Er is zeker geen sprake van een volledig nieuwe 
koers, maar van uitbouwen van ingezette ontwikkelingen, borgen en stabiliseren. We werken 
door aan een breed gedragen onderwijsvisie, ondersteund door een betrouwbare en kwalitatief 
hoogstaande bedrijfsstructuur en cultuur.

Als inhoudelijke basis van dit schoolplan hebben we het koersplan van de stichting Scala College 
en Coenecoop College en ons huidige schoolplan genomen.

Vanuit deze beide documenten hebben we een interne sessie met ruim 30 collega’s gehouden. 
Hierin hebben we een sterkte-zwakte analyse gemaakt en zijn we met elkaar in gesprek gegaan 
over onze beleidsthema’s en ambities. 

Het plan was om eenzelfde sessie met onze externe stakeholders te houden. In verband met de 
aanscherping van de coronamaatregelen is deze niet doorgegaan. De stem van 
basisschooldirecteuren en meesters en juffen van groep 8 hebben we via enquêtes, verkregen 
vanuit het traject rondom positionering en werving, toch nog mee kunnen nemen.

De uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken, afgenomen onder leerlingen en ouders in 
februari 2022 en onder collega’s in maart 2022 zijn ook meegenomen in ons schoolplan.
Daarnaast is er nog een interne sessie geweest met de klassenvertegenwoordigers vanuit alle 
niveaus en leerjaren. Ook heeft onze ouderadviesraad input gegeven voor dit schoolplan.
Vanaf de start van het proces hebben we een groep kritische meelezers gehad. Zij hebben 
op gezette tijden de conceptversies voorzien van feedback en vragen gesteld om onze 
gedachten te scherpen en de opbrengst te verrijken. In deze groep zaten medewerkers, leden 
van de centrale directie van het Scala College en medewerkers met een relevante portefeuille 
werkzaam op ons bestuursbureau.

Hoofdstuk 2 

Missie, visie 
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Hier gaan 
wij	voor:	
onze visie

Daarbij	zetten	wij	ons	in	voor:

… keuzemogelijkheden voor iedereen
Diversiteit is voor ons een gegeven. Een persoonlijke leerweg is voor iedere leerling verschillend.  
Leerlingen en medewerkers kijken buiten de vertrouwde omgeving.

… brede en duurzame kennisoverdracht
Een schoolperiode bij ons is niet alleen van toegevoegde waarde vanwege het diploma, maar betekent ook een 
warme ontmoeting met de ander en een persoonlijke zoektocht. Een periode waarin leerlingen en medewerkers 
hun talenten, kwaliteiten en drijfveren kunnen ontdekken. Een leven lang leren is ons uitgangspunt.

… het geven en nemen van ruimte en verantwoordelijkheid
Een zoektocht naar evenwicht tussen de gemeenschappelijke (sociale) ontwikkeling van zelfstandigheid 
en eigenaarschap. Ruimte om je eigen keuzes te maken, met het besef dat we dat doen vanuit onze 
verantwoordelijkheid voor (blijvende) ontwikkeling. Verantwoordelijkheid nemen en bereid zijn er verantwoording 
over af te leggen. Balans tussen autonomie en saamhorigheid.

… bekwame medewerkers die werken vanuit passie en betrokkenheid
Gedreven personeel met een warm kloppend hart voor onderwijs en onze leerlingen. Er is ruimte en aandacht  
voor samenwerking tussen collega’s en samenwerking met leerlingen. We leren met en van elkaar.

… gezonde scholen in alle opzichten
Een gezonde, stimulerende werk- en leeromgeving, een gezonde schoolkantine, maar ook een stabiele en 
financieel gezonde organisatie zijn nodig voor een gezonde toekomst.

Passie voor leren, daar gaan wij voor. Voor ons is leren breder 
dan de cognitieve ontwikkeling alleen. Met oog voor de 
omgeving en de sociale context waarin je je begeeft, verwerf 
je kennis en vaardigheden. Belangrijk voor nu en later. Vanuit 
de veilige context van onze school leer je jezelf kennen en 
ontwikkel je je tot de persoon die je wilt worden. En leer je 
dat deze ontwikkeling nooit stopt; leren is voor nu en later. 
Plezier in leren en plezier op school zijn daarvoor belangrijke 
voorwaarden. 

In onze visie vindt leren plaats in interactie tussen mensen en in 
relatie met de omgeving.
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Hier staan 
wij	voor: 
onze missie

Hoofdstuk 3

Waar staan we?

Het Coenecoop College is verantwoordelijk voor een breed 
aanbod aan uitstekend, boeiend openbaar voortgezet 
onderwijs in het Groene Hart. Wij zijn trots op onze 
vestigingen, waar diversiteit vanzelfsprekend is, waar je plezier 
hebt en waar je in een veilige omgeving kunt onderzoeken wie je 
bent. Met eerlijke kansen voor iedereen en het vertrouwen dat 
iedereen zich kan ontwikkelen. Dit geldt voor onze leerlingen 
en onze medewerkers.
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3.1 Sterktes
Het Coenecoop College heeft een regionale functie. Het 
Coenecoop College heeft een sterke drive om DE school te zijn 
voor iedere leerling uit Waddinxveen, Boskoop en omgeving.  
Deze gedachte is de basis waarop wij alle niveaus aanbieden op 
onze school. Alle medewerkers zijn trots op het feit dat vanuit 
deze brede schoolgedachte gewerkt wordt.

Vanuit een persoonlijke, nuchtere, ontspannen sfeer is er grote 
betrokkenheid bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Iedere 
leerling wordt gezien als individu. Leerlingen en medewerkers 
kennen en zien elkaar.

Onze onderwijsresultaten zijn volgens de normen van de Inspectie 
van het Onderwijs voor alle onderdelen en afdelingen op orde.

Er wordt gedacht in kansen voor leerlingen. Als leerlingen de 
ambitie hebben meer te doen dan het reguliere lesprogramma, 
wordt er serieus meegedacht om dit mogelijk te maken. Dit kan 
verdieping zijn binnen het curriculum en/of verbreding in extra-
curriculaire activiteiten.

Binnen en buiten het curriculum is er veel aandacht voor 
activiteiten die de persoonlijke vorming en ontwikkeling 
van de leerling ondersteunen. Onze Coenecoop Academie, 
burgerschapsvorming (levensbeschouwelijke vorming, de Dag 
van Respect, educatieve reizen, tweetalig onderwijs (tto) en 
wereldreis met Global exploration) zijn onderdelen van ons 
onderwijs die onlosmakelijk met onze school verbonden zijn.

Ook is er gestructureerd aandacht voor de opleidings- en 
arbeidsmogelijkheden na de schoolcarrière van onze leerlingen.  
In het vmbo en de mavo nemen stages een belangrijke plaats in.  
In het vmbo is de Bouwacademie een plek waar leren en werken  
als vanzelfsprekend samen komen. 
De locatie Boskoop is een overzichtelijke, prettige 
instroomlocatie voor onze havo-vwo leerlingen. Een mooie 
tussenstap tussen de basisschool en de bovenbouw van het 
middelbaar onderwijs. Op deze locatie volgt ongeveer 50% van  
de leerlingen het tweetalig onderwijs programma. Onze school 
heeft een officiële tto-junior status.

3.2 Kansen
Onze ervaring van de afgelopen jaren in het bieden van maatwerk en keuzemogelijkheden nemen we mee naar de toekomst.  
We blijven werken aan goed onderwijs en de ontwikkeling van de zelfverantwoordelijke leerling. De ontwikkeling van de  
mentor en docent die een coachende rol in dit leerproces van de leerling hebben, zetten we door.

De inzet en leerbereidheid van medewerkers is hoog. De expertise op het gebied van coaching, het werken met leerdoelen, 
formatief handelen, inzet van digitale middelen en feedback organiseren groeit.

In secties, teams en werkgroepen zijn meer en meer docenten gericht bezig zich gezamenlijk verder te bekwamen.  
We laten professionaliseringsactiviteiten aansluiten bij de voorkennis, leerbehoeften en onderwijspraktijk van docenten.  
Het goed faciliteren van de ontwikkeltijd heeft hierin een prominente rol. Wij zien hier ook veel winst te behalen door de,  
samen met het Scala College te ontwikkelen, huisacademie.

Middels een goed digitaal observatie systeem willen we de leskwaliteit ook op team-, locatie- en schoolniveau volgen.  
Op deze wijze kunnen we de basiskwaliteit én onze eigen ambities beter in kaart brengen en ontwikkelperspectieven op 
persoonlijk en op groepsniveau formuleren.

In het kader van het beroepsbeeld van de leraar willen we meer aandacht aan het loopbaanperspectief van docenten schenken.  
De vorming van een ontwikkelingsgerichte cyclus van functioneren en beoordelen gaat ons hierbij helpen. Hierbij hoort  
ook een verantwoorde uitvoering van de functiemix. Een functiemix die onderdeel uitmaakt van het formatieplan.

De schoolleiding heeft de blijvende ambitie om meer onderwijskundige sturing te geven.
Docenten krijgen meer regie en verantwoordelijkheid voor onderwijsverbeteringen en ontwikkelingen. Het verder 
professionaliseren van de interne (en externe) processen moet ertoe leiden dat het rendement verhoogd en de werkdruk  
verlaagd wordt. Een belangrijke gedachte hierin is dat we één school en derhalve één team zijn. We doen het samen.

De nieuwbouw van het Coenecoop College biedt een grote kans om een uitdagende, moderne leer- en werkomgeving te  
creëren. De jaren voordat we de nieuwbouw betrekken werken we al aan het onderwijs dat optimaal tot haar recht komt in  
de nieuwbouw. Het betreft hier vooral het inhoudelijk en organisatorisch doorontwikkelen van keuzewerktijd (KWT) en het 
gebruik van de laptop en digitale leermiddelen bij het leerproces van de leerling.

De samenwerking met het Scala College op het gebied van ondersteunende diensten - facilitair, financiën, kwaliteit, 
personeelszaken - is een versterking voor onze school. Daarnaast zien we mogelijkheden om ook op onderwijsinhoudelijk  
terrein met elkaar te gaan samenwerken. Denk aan: docentonderzoek, onderwijs op maat en tweetalig onderwijs.

Onze externe contacten bestaan uit diverse (sport)verenigingen, maatschappelijke instanties, bedrijven, basisscholen  
en vervolgopleidingen. We willen met hen de mogelijkheden verder verkennen en uitbouwen om onze leerlingen meer in  
de gelegenheid te stellen om ook buiten de school te leren, bijvoorbeeld door verdiepende praktijkopdrachten.
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3.3 Uitdagingen
Vanaf schooljaar 2023-2024 zitten we in het nieuwe 
gebouw. Dit hebben we ingericht om onze huidige 
onderwijsontwikkeling optimaal te faciliteren. We zijn nu al 
gestart met het invoeren van keuzewerktijd maar dit zal  
verder uitgebouwd worden waarbij we optimaal gebruik maken 
van de mogelijkheden van onze nieuwe locatie.

Het nieuwe gebouw verdeelt de school ook fysiek in aparte 
afdelingen. Door zorgvuldige afstemming tussen de  
afdelingen zullen we ervoor zorgen dat we wel één school 
blijven. Vanwege -voor de hand liggende redenen-  veel 
lesuitval in de afgelopen jaren op verschillende momenten is 
het van extra betekenis om recht te doen aan de verschillen  
in de klas. Differentiëren en extra ondersteuning zijn daarbij  
erg belangrijk.

Het verzamelen en gebruiken van verschillende data rond het 
leerproces van de leerling en ons eigen onderwijs, verruimt 
onze blik en bij goed gebruik verrijkt het tegelijkertijd ons 
onderwijs. We blijven scherp in de gaten houden welke 
programma’s en systemen daadwerkelijk ondersteunend zijn 
aan de ontwikkeling van de leerling. We willen te allen tijde 
het kind blijven zien achter de cijfers. Na een tijd van veel op 
afstand werken is de betrokkenheid van leerlingen en ouders 
ook een significant aandachtspunt. 

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om zicht te 
krijgen op de samenhang tussen bedrijfsprocessen, 
financiën, personeelsbeleid, onderwijsontwikkeling en 
onderwijskwaliteit. Een verdere professionalisering hiervan 
maakt dat we vanuit een stabiele organisatie kunnen blijven 
werken aan duurzame ontwikkeling van ons onderwijs en onze 
school. Van ‘zicht hebben op’ naar ‘grip krijgen op’.

3.4 Bedreigingen
De concurrentiepositie van het Coenecoop College moet altijd een aandachtspunt blijven. 
De school mag dan de enige aanbieder van VO-onderwijs in Waddinxveen zijn, de dynamiek in 
het ‘Goudse’ is onvoorspelbaar. Waddinxveen is een groeigemeente maar in Gouda staan de 
leerlingenaantallen onder druk. In Boskoop biedt Yuverta vmbo-onderwijs aan; een concurrent 
voor onze vestiging in Waddinxveen daar waar het om het niveau gaat. Iets minder waar het om 
het (uitstroom)profiel gaat. 

Onze locatie Boskoop voorziet in een vraag. Nabij, kleinschalig en persoonlijk (tto-)onderwijs  
op maat. Bij het betrekken van onze nieuwbouwlocatie in Waddinxveen houden we ook  
aandacht voor de profilering en unieke positie van onze locatie in Boskoop. Een krimp tot  
onder de 130 leerlingen, (nu 190) in Boskoop heeft financiële gevolgen.

De gemeente Zuidplas is een groeigemeente. Een deel van onze leerlingen komt hier vandaan.  
Er is sprake van uitbreiding van het onderwijsaanbod in die gemeente. Dit kan invloed hebben op 
de instroom bij ons op school.

Het lerarentekort en daarbij het feit dat het aanbod van geïnteresseerde leraren steeds minder 
bestaat uit bevoegd en bekwaam is zeker een punt van zorg. 
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Hoofdstuk 4 

Beleidsthema’s 
en ambities

De gekozen beleidsthema’s zijn vanzelfsprekend de 
thema’s die wij geformuleerd hebben in ons koersplan.  
De geformuleerde ambities passend bij de school die  
wij zijn op dit moment. Deze ambities zijn omschreven 
vanuit de sterktes, de kansen, de uitdagingen en  de 
bedreigingen. Het gaat hierin vooral om ontwikkeling  
en niet zo zeer om vernieuwing. We verlaten de  
inmiddels ingeslagen weg niet, we verbeteren en 
ontwikkelen door waar we mee bezig zijn.

Wat willen we in 2026 bereikt hebben?

In 2026

• overstijgt ons onderwijs de basiskwaliteit conform de criteria van de Inspectie van het Onderwijs op alle niveaus;

•  komen alle leerlingen in onze lessen tot leren op een manier die bij hen past of aansluit bij  hun leerbehoeften;

• is ons onderwijsaanbod en onze aanpak passend voor alle leerlingen;

•    hebben leerlingen de mogelijkheid om eigen keuzes te maken binnen het basisaanbod van lessen om zo  
gedeeltelijk eigen leerroutes te bepalen, KWT is het hier het middel voor;

• vindt leren tijd-, plaats- en vormonafhankelijker plaats;

•  is onze toetspraktijk diverser, de toetspraktijk sluit aan op de leerdoelen en onderwijsactiviteiten;

• maakt de wereld om ons heen onderdeel uit van ons onderwijs;

•  wordt iedere leerling individueel begeleid door een mentor-coach, deze coaching is vanuit 
de resultaten en de ambities van de leerling;

•  is interne doorstroom tussen niveaus een vast en kwalitatief sterk onderdeel van ons onderwijs;

•  is de ondersteuning van leerlingen met een taal- en rekenachterstand onderdeel van ons ondersteuningsaanbod  
en ons dagelijks handelen;

• maakt burgerschap een zichtbaar en merkbaar verankerd onderdeel uit van ons onderwijs;

•  is in onze dagelijkse praktijk zichtbaar dat meer dan de noodzakelijke lesstof wordt geleerd op school.

4.1	Uitstekend	onderwijs	op	maat	
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Hoe gaan we dat doen?
Op het Coenecoop College geven we goed, eigentijds onderwijs dat de basiskwaliteit  
overstijgt. We zorgen dat leerlingen het onderwijs krijgen dat ze aankunnen en dat hen  
uitdaagt om steeds een stapje verder te doen. De kracht van onze brede school is dat we alle 
niveaus aanbieden en de doorstroom tussen afdelingen gegarandeerd is. Er zijn specifieke,  
op maat ontwikkelde, programma’s voor doorstroom. Via de vakwerkplannen wordt de 
inhoudelijke aansluiting geborgd.

In de lessen is ons onderwijskundig uitgangspunt herkenbaar: leren is een gezamenlijk proces
waarbij de leerling eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Docenten werken met leerdoelen  
en succescriteria en ons toetsbeleid is hierop aangepast. Onze docenten komen tegemoet aan
verschillen tussen leerlingen door in iedere les te differentiëren. Zij bieden regelmatig keuzes 
aan in verwerkingsactiviteiten. Zij evalueren het leerproces formatief en geven leerlingen inzicht 
in hun vorderingen door effectieve feedback en feedforward. Ze leren leerlingen reflecteren 
en bewust keuzes maken. Leerlingen zijn in staat zelf richting te geven aan hun leren en weten 
wat hen te doen staat. RTTI en OMZA zijn hiervoor de geëigende platforms. Als het onderwijs 
verandert, dan moet ook de toetspraktijk aangepast worden.

We willen de kwaliteit van functionele toetsen (examinering) verbeteren en formatief evalueren
breder inzetten. Daartoe wordt toetsbeleid ontwikkeld.

Door de invoering van KWT kunnen we differentiatie makkelijker organiseren en het voor 
leerlingen mogelijk maken om keuzes te maken. Leerlingen kunnen, van gestuurd naar begeleid 
naar zelfstandig, keuzes maken om te excelleren en/of te remediëren op vakgebied.

Het aanbod van de Coenecoop Academie is verdiepend of verbredend, sluit aan op de doelgroep 
en is betekenisvol.

De coachende rol van de mentor is cruciaal in de begeleiding van onze leerlingen. Het leren van de 
leerling staat voorop. Het doel is om te komen tot een zelfverantwoordelijke leerling die weerbaar 
is, zicht heeft op eigen kunnen en vertrouwen heeft in zichzelf en zijn omgeving. In dit proces naar 
zelfstandigheid begeleiden wij van sturend, naar samen, naar steeds zelfstandiger. Dit doen wij 
door structureel en doelgericht in gesprek te gaan met leerlingen. Bij dit proces worden de ouders 
actief betrokken tijdens onder andere de driehoeksgesprekken.

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben kunnen daarnaast rekenen op interne en
externe ondersteuning. Iedereen werkt vanuit zijn expertise mee aan onderwijs dat aansluit bij de
ontwikkeling van onze leerlingen. Deze extra aandacht richt zich op de individuele behoeften van 
de leerling. 

Het Coenecoop College haalt de buitenwereld de school in en geeft leerlingen ruimte ook buiten 
school te leren. Onze leerlingen voelen zich betrokken bij de omgeving waarin zij leven. We 
werken samen met verenigingen, maatschappelijke instanties, bedrijven en vervolgopleidingen. 
Gastlessen, clinics, (internationale) stages, loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en de 
Coenecoop Academie zijn hier voorbeelden van. 
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Wat willen we in 2026  
bereikt hebben?
In 2026
 
• is er een veilig pedagogisch klimaat;
• kan je jezelf zijn zonder de ander te kort te doen;
• voelt iedereen zich gezien als mens en kan iedereen meedoen;
• is ons pedagogisch en didactisch handelen op elkaar afgestemd;
•  is er een gemeenschappelijk pedagogisch klimaat met ruimte voor  

verschillen per afdeling;
•  is iedereen vanzelfsprekend betrokken op verschillende gebieden zoals 

bijvoorbeeld onderwijsontwikkeling, organisatie en PR.

Hoe gaan we dat doen?
Door meer coachend aan het werk te gaan, krijgt de leerling meer zicht op zijn eigen leerproces 
en leervorderingen. Iedereen krijgt de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Het gaat er niet om 
hoe goed je iets kan, maar welke ontwikkeling je doormaakt. Dit leren en deze ontwikkeling vindt 
altijd plaats in de sociale context van de klas en de school.

De leerlingbetrokkenheid op het Coenecoop College is groot. Leerlingen worden bij belangrijke 
processen betrokken. De mening van de leerling doet er toe, via enquêtes, de leerlingenraad,  
de rol en positie van de klassenvertegenwoordigers en klankbordgroepen.

Er is op het Coenecoop aandacht voor diversiteit o.a. doordat het terugkomt in de lesstof en 
tijdens speciale dagen zoals Paarse vrijdag en de Dag van Respect. Iedereen kan zichzelf zijn 
zonder een ander te kort te doen. 

Bij de begeleiding van de leerlingen is het pedagogisch en didactisch handelen op elkaar 
afgestemd. Soms zal er gekeken moeten worden naar het kind achter de cijfers, terwijl andere 
keren gekeken moet worden naar de resultaten en ambities van leerlingen, in plaats van naar  
de belemmeringen.

Medewerkers wordt de ruimte geboden om zich, ook op andere plaatsen dan in het leslokaal, 
binnen de organisatie te ontwikkelen.

De nieuwbouw is per afdeling georganiseerd. Iedere afdeling heeft zijn eigen vaste groep 
leerlingen met eigen behoeften en een eigen dynamiek. Het is eenvoudiger om, meer op maat, 
te kunnen handelen op de bestaande verschillen tussen afdelingen.
 

4.2 Een school met een prettig  
leer- en leefklimaat
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Wat willen we in 2026  
bereikt hebben?
In 2026

• hebben we een professionele cultuur ontwikkeld;
• zijn we een aantrekkelijk werkgever voor nieuw en zittend personeel;
• hebben we een functionerings- en beoordelingscyclus die doel- en 
ontwikkelingsgericht is;
• hebben we een doorontwikkeld strategisch personeelsbeleid;
•  schoolopleiders en schoolleiding werken in samenhang met elkaar aan de 

ontwikkeling van zittend en nieuw personeel.

Hoe gaan we dat doen?
Wat wij van leerlingen verwachten, verwachten we ook van onszelf. In een professionele 
cultuur is ruimte en aandacht voor iedereen, voor ieders inbreng en voor ieders ontwikkeling. 
Hierbij wordt geacteerd binnen de gedragen visie en ontwikkeling van onze organisatie. Binnen 
onze school werken we op basis van vertrouwen en gunnen we elkaar en onszelf ons eigen 
en gezamenlijke ontwikkelproces waarbij feedback vragen, geven en ontvangen onmisbare 
onderdelen zijn. Vooraf uitgesproken verwachtingen zijn de basis voor groei en ontwikkeling. 
‘Van afrekencultuur naar ontwikkelcultuur’. In onze professionele cultuur nemen we besluiten op 
basis van kennis en expertise. 

Alle processen binnen personeelsbeleid pakken we in samenhang en integraal op. Personele 
ontwikkelingen, passend bij de ontwikkeling van de school, rekening houdend met interne en 
externe ontwikkelingen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om professionaliseringsbeleid, taakbeleid, 
de gesprekscyclus, meerjaren personeelsplanning, werving- en selectiebeleid.

De nieuw instromende collega’s hebben een heel diverse achtergrond. Dit vraagt meer van 
de kwaliteiten van de schoolopleiders. Ontwikkelingstrajecten zijn individueler, leerdoelen 
zijn individueler. Doorontwikkeling als opleidingsschool is essentieel om nieuwe collega’s te 
ontvangen, (langduriger en intensiever) te begeleiden, maar zeker ook om zittende collega’s te 
ondersteunen in hun ontwikkeling en leervragen.

We verhouden ons op het Coenecoop College professioneel tot elkaar als collega’s en ook als 
individueel persoon. Er is zichtbaar en merkbaar aandacht en tijd voor elkaar; er is aandacht voor 
de balans tussen ontmoeten en ontspannen aan de ene kant, en werken en presteren aan de 
andere kant.

 

4.3 Betrokken en ontwikkelingsgericht 
werkgeverschap
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Wat willen we in 2026  
bereikt hebben?
In 2026

• zijn wij een betrouwbare partner naar elkaar, de leerlingen en de ouders;
• zijn wij een betrouwbare partner voor onze omgeving;
• hebben wij duurzame relaties met externe partners die ons onderwijs verrijken;
• is de doorstroom Boskoop-Waddinxveen geborgd;
•  is in het vmbo b/k de geïntegreerde leerroute samen met het mbo via de 

Bouwacademie een vast onderdeel van ons onderwijsaanbod;
• hebben we een duurzame relatie met diverse tto-scholen in Nederland en in het 
buitenland;
• is er een professionele relatie met onze collega’s van het Scala College;
• zijn processen geborgd, vastgelegd.

Hoe gaan we dat doen?
In een verbonden organisatie weten de medewerkers vanuit welke kernwaarden gewerkt wordt 
en wat de gezamenlijke doelen zijn. Er is eenheid in beleid en overeenstemming in de verschillen. 
Dit houdt in dat er een geaccepteerd verschil is tussen bijvoorbeeld onderbouw en bovenbouw, 
Boskoop en Waddinxveen of vmbo en havo/vwo. Deze verschillen bestaan omdat ze ten gunste 
komen van de leerling en diens ontwikkeling.

We hebben in school een kwalitatief en organisatorisch goed systeem van samenwerking tussen 
onderwijs en ondersteuning. De ondersteuning vindt zoveel als mogelijk in het lokaal plaats.
Door intern goed te weten waar we voor staan, kunnen we dit in gezamenlijkheid uitdragen naar 
leerlingen, ouders en onze externe partners. 

Naast de interne verbondenheid, zijn we ook verbonden met ouders. Ouder en school hebben 
grote invloed op het leerproces en daarmee de leerprestaties van de leerling. We betrekken 
de ouder actief bij het leerproces, drie keer per jaar vragen wij iedere ouder naar school te 
komen om samen met de leerling en de mentor de stand van zaken te bespreken. Dit gesprek is 
ontwikkelingsgericht, is voor iedereen en onafhankelijk van de resultaten. Voor ouders zijn we 
goed bereikbaar en we reageren adequaat op vragen van ouders. Jaarlijks halen we feedback op 
bij ouders over ons onderwijs; wij koppelen de resultaten hiervan terug en nemen deze feedback 
mee bij onze eigen ontwikkeling.

We hebben een open houding naar onze externe partners waarmee we actief verbinding zoeken 
om zo inhoud te geven aan onze maatschappelijke functie. Het kan zijn dat we externe partners 
vragen om ons onderwijsaanbod te versterken door ze het leslokaal in te halen voor bijvoorbeeld 
gastlessen, demonstraties en voorlichting.

4.4 Een verbonden organisatie die  
klaar is voor de toekomst
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Met de realisatie van de Bouwacademie in schooljaar 2021-2022 zijn wij in staat om 
ons techniekonderwijs naar een hoog kwaliteitsniveau te brengen. Samen met het 
Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB) hebben we het initiatief genomen  
tot het oprichten van een nieuwe Bouwacademie waarin diverse opleidingsinstituten  
samen kunnen werken. 

Op een in het oog springende locatie in Waddinxveen, nabij onze hoofdlocatie, is voor de 
Bouwacademie een nieuw gebouw ontworpen dat techniek uitstraalt. 
Onze BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)-  en PIE (Produceren, Installeren en Energie)-leerlingen 
volgen hier hun praktijklessen. Vanuit beide sectoren is het ook mogelijk door te stromen naar 
de geïntegreerde leerroute die we samen met het mbo vormgeven en die versneld leidt naar een 
mbo2 diploma.

Specifiek besteden we aandacht aan de relatie met onze collega’s van het Scala College.  
We gebruiken elkaar voor professionele consultatie op alle niveaus.

Iedere vorm van verbinding is gebaat bij een duurzame relatie. Dit verstevigt de verbondenheid, 
geeft ruimte voor ontwikkeling. Ontwikkelingen, projecten en samenwerkingen worden meer 
van de organisatie en minder van de persoon. Hiermee wordt de verbinding minder kwetsbaar, 
worden projecten overdraagbaar en geborgd.

Onze	medewerkers	beloven	wij
• een prettige werkomgeving waarbinnen zij gestimuleerd en gezien worden;
• verantwoordelijkheid en ruimte voor professionele ontwikkeling;
• een betrouwbare werkgever te zijn.

4.5 Borging en beloftes

Wij monitoren de kwaliteit van ons onderwijs vanuit onze eigen visie en methode op kwaliteitszorg. Afdelingen maken 
afdelingsplannen met daarin de concrete vertaling in doelen die passen bij dit schoolplan. Het zorgteam, de decanen,  
de schoolopleiders, het tto-team en vanzelfsprekend de secties maken actieplannen. Deze plannen worden halverwege  
en aan het einde van het schooljaar geëvalueerd en bijgesteld. We bevragen medewerkers, ouders en leerlingen periodiek  
op tevredenheid.

Leerresultaten van leerlingen bespreken we in een vast ritme op schoolniveau met de afdelingsleiders en de sectieleiders  
en in het periodiek kwaliteitsoverleg tussen rector, kwaliteitsmedewerker en bestuurder. In dit laatste overleg kijken  
we eveneens naar de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs.

Op deze manier houden we zicht op onze eigen (onderwijskundige) ontwikkeling en resultaten op de diverse niveaus binnen  
de school. Vanzelfsprekend is de evaluatie onderdeel van de verdere ontwikkeling zodat we naast zicht ook grip houden op  
onze ontwikkeling en resultaten. Middels deze cyclus verzorgen we onze interne en externe verantwoording.

Vanuit onze ambities hebben wij beloftes aan onze leerlingen en medewerkers geformuleerd.

Onze	leerlingen	beloven	wij
•  uitstekend onderwijs op weg naar een passend diploma en ruimte voor brede  

persoonlijke ontwikkeling;
• een omgeving waarbinnen iedereen zichzelf kan zijn, gezien en erkend wordt;
• passende ondersteuning bij de doorstroom naar het vervolgonderwijs.
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