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VOORWOORD
Het nieuwe meerjarenbeleidsplan (schoolplan) Kansen, Kwaliteit en Ondernemerschap 

is gemaakt door en voor onze scholengemeenschap.

Wij stimuleren onze leerlingen om hun ambities en talenten bij ons op het PCC te ont-

wikkelen en waar te maken. Ze worden opgeleid tot vaardige en sociale mensen die de 

toekomst goed voorbereid tegemoet kunnen treden. Dat doen wij vanuit onze eigen iden-

titeit en met deskundige en ervaren medewerkers, in een plezierig werkklimaat, waarin 

ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.

In dit nieuwe meerjarenbeleidsplan werken wij deze gedachten uit in een vijftal onder-

wijskundige ambities, die wij de komende jaren vorm zullen geven in onze vestigingen.

Wij zien met dit nieuwe schoolplan de toekomst van het PCC met vertrouwen tegemoet.

drs. F.A.M. van Pinxteren, 

voorzitter college van bestuur 
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De blauwe tekstballonnen in deze uitgave 

bevatten citaten van PCC-leerlingen die 

hebben meegewerkt aan de totstandkoming 

van dit schoolplan.

De foto’s in dit schoolplan werden gemaakt in de periode juli 2018 

t/m januari 2019, tijdens interactieve schoolplan-bijeenkomsten 

van en gerelateerde ontmoetingen met: leerlingen, medewerkers, 

ouders, medezeggenschapsraad en raad van toezicht.

De highlights in dit schoolplan corresponderen met de tekst van de 

bijbehorende staalkaarten. 

De illustraties zijn ook daaruit afkomstig.
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DEEL A: HET FUNDAMENT 

INLEIDING

Voor u ligt het schoolplan 2019-2023 van het Petrus Canisius College. 

Het PCC kan bogen op een negentigjarige traditie, waar we trots op zijn en die diep 

geworteld zit in de samenleving van de regio Alkmaar. In lijn met deze traditie en antici-

perend op nieuwe maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen is dit schoolplan 

tot stand gekomen. 

In dit schoolplan hebben wij onze ambities voor de periode 2019-2023 beschreven. Onder 

het motto ‘kansen, kwaliteit en ondernemerschap’ hebben wij in diverse bijeenkomsten 

ideeën en wensen opgehaald over de toekomstige positionering van het PCC en wat dit 

betekent voor onze leerlingen. Dit heeft geleid tot een aantal ambities, met zowel aan-

dacht voor het behalen van het diploma als voor de persoonlijke ontwikkeling van onze 

leerlingen. Klaar voor een ondernemende toekomst!

VERANTWOORDING

Het schoolplan is als een interactief proces binnen het PCC tot stand gekomen. Het is 

een plan voor en door de PCC-gemeenschap: alle medewerkers hebben er hun digitale 

bijdrage aan kunnen leveren. Op 3 juli, 3 september en 8 oktober 2018 hebben we er in 

gemeenschappelijke sessies over gesproken en de tussentijdse resultaten gepresenteerd, 

aan de hand van PCC-staalkaarten met een samenvatting van de (onderwijskun-

dige) thema’s. Ook de oudergeleding, de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht 

hebben in september en oktober 2018 hun bijdragen geleverd, die verwerkt zijn in het 

plan. De leerling-geleding heeft 6 december 2018 aangegeven wat zij belangrijk vindt 

aan een school. Daar is een heleboel uitgekomen, waarvan de kern in dit document is 

verwerkt in de vorm van citaten en adviezen. De inbreng van alle betrokkenen is daar-

mee deel van het voorliggende schoolplan. De PCC-staalkaarten met de onderwijskundige 

thema’s zijn als bijlage bij het schoolplan gevoegd. 

Een echte PCC-leerling toont inzet, 
accepteert en respecteert iedereen 
en is een creatieve denker.
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Bij het PCC werken eind 2018 in totaal 300 medewerkers, verdeeld over vier directies 

in vijf vestigingen en een centraal servicebureau. Elke vestiging heeft een directeur en 

afdelingsleiders. De managementteams op de vestigingen zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van het onderwijs- en personeelsbeleid en hebben de dagelijkse leiding over 

hun vestiging of afdeling.

Het PCC heeft zes kernwaarden gedefi nieerd, gebaseerd op de katholieke identiteit, die 

sturend zijn voor de school, medewerkers en leerlingen. De kernwaarden zijn: 

ontmoeting, vertrouwen, eigenheid, spiritualiteit, traditie en verwondering. 

Deze zijn verwerkt in een gedragscode voor medewerkers en leerlingen, waarin het res-

pectvol met elkaar omgaan centraal staat. 

Het PCC werkt met een organisatiemodel gebaseerd op het ‘two-tierprincipe’ met een 

organieke scheiding tussen het bestuur van de rechtspersoon en de toezichthouder. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht en het college van 

bestuur zijn statutair geregeld.

Korte terugblik op de periode 2014 - 2018
In 2016 is de discussie gestart over de leerroutes en het ontwikkelen van een PCC-profi el. 

Dit vormt de basis voor herprofi lering van de leerroutes in de komende jaren. 

Onderwijskundig is er geïnvesteerd in:

 ouderparticipatie, door themagerichte brede ouderraadbijeenkomsten 

    te organiseren,

 eerstelijns begeleiding door driehoekgesprekken tussen ouder, leerling 

    en school,

 maatwerktrajecten passend onderwijs en aanpassing lichte ondersteuning op 

    PCC Oosterhout en PCC Heiloo, die goed zijn beoordeeld door de 

    onderwijsinspectie,

 excellentiebouwstenen in het vwo en de havo op PCC Het Lyceum,

 een nieuw vmbo-profi el GL op PCC Oosterhout en een mavo-plusklas op PCC Fabritius,

 onderwijskundige samenwerking tussen de afdelingen van PCC Fabritius, PCC Bergen 

    en PCC Heiloo, gericht op het bevorderen van de doorstroming tussen de onderbouw  

         en bovenbouw. 

DOELSTELLING

Het schoolplan beschrijft de ambities van het PCC in de komende vier jaar in samenhang. 

Het bouwt voort op het fundament van het schoolplan 2014-2018 en houdt rekening met 

de ontwikkelingen, kansen en bedreigingen waarmee het PCC de komende jaren wordt 

geconfronteerd. Het schoolplan vormt de basis voor de jaarplannen van de vestigingen. 

Voor het schoolplan 2019 – 2023 is een aantal algemene doelstellingen geformuleerd, 

waaraan het PCC wil werken ten behoeve van de jeugd van Alkmaar en de regio 

Noord-Holland:

 we bieden het best mogelijke onderwijs voor onze leerlingen,

 we rusten de medewerkers optimaal toe om hier invulling aan te geven,

 we spelen in op de marktsituatie in de regio Alkmaar,

 we kiezen een duidelijke, transparante en overzichtelijke structuur 

    voor het PCC, wat de herkenbaarheid voor alle betrokkenen vergroot.

DE SCHOOL

Het Petrus Canisius College (PCC) is een brede katholieke scholengemeenschap met vijf 

vestigingen in Alkmaar, Bergen en Heiloo en een servicebureau ten dienste van het 

bestuur en de directies. 

Op de vestigingen worden de volgende onderwijssoorten aangeboden:

 PCC Bergen (BE): 1e en 2e klas kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo,

 PCC Heiloo (HE): 1e en 2e klas kader/mavo, mavo/havo en havo/vwo,

 PCC Fabritius (AF): 1e en 2e klas mavo, 1e en 2e klas mavo/havo en

    havo/vwo en 3e en 4e klas mavo (vmbo (G)TL),

 PCC Oosterhout (AO): vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg, 

    vmbo gemengde leerweg,

 PCC Het Lyceum (AL): 1e, 2e en 3e klas vwo-Xtra (atheneum en gym-

    nasium), 3e, 4e en 5e klas havo en 3e, 4e, 5e en 6e klas atheneum

    en gymnasium.
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van nieuwe docenten. Voor de komende vijf jaar zijn uitgangspunten geformuleerd over 

de samenwerking in regionaal verband in het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 

Noord-Kennemerland.

Vanuit de maatschappij is een toenemende roep om ondernemende leerlingen: de leer-

lingen worden steeds meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en toekomst. Ze 

moeten leren om tijdig keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun 

eigen handelen in de driehoek ouder, leerling en school. Het PCC stimuleert en faciliteert 

dit proces, getuige ook de titel van het nieuwe schoolplan.

De gesignaleerde ontwikkelingen vragen om professioneel meesterschap van alle leraren 

en overige medewerkers: zij dienen door de school in staat te worden gesteld om opti-

maal toegerust te zijn om ons onderwijs vorm te geven zoals gewenst en noodzakelijk is. 

Mede gelet op het lerarentekort wil het PCC een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven 

door een leeftijdsbewust opleidingsbeleid en een aantrekkelijk werkomgeving.

Het PCC heeft twee van de schoolgebouwen in eigendom. De fi nanciële huisvestingslasten 

die hieruit voortvloeien hebben invloed op de ruimte om te investeren in onderwijskun-

dige vernieuwing. De verwachte krimp van het aantal leerlingen in de komende jaren zal 

dit eff ect versterken. Dit vergt een uitgekiende bedrijfsvoering. 

DE MISSIE, VISIE EN SUCCESBEPALENDE FACTOREN VAN HET PCC

Missie 
De missie beschrijft de primaire doelstelling, het bestaansrecht van het PCC, vanuit de 

identiteit van de organisatie. 

Het PCC stimuleert en helpt leerlingen hun ambities waar te maken. 

Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voort-

durend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, 

passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken.

In 2015 is ter versterking van het kwaliteitsbeleid het A3-managementmodel geïntrodu-

ceerd en zijn jaar- en sectorplannen opgesteld. Ook is een dashboard ontwikkeld waar 

managementinformatie periodiek en inzichtelijk wordt bijgehouden.

De professionalisering van de docenten en medewerkers is gestimuleerd, o.a. door de 

introductie van systematische POD-gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden.

Vanaf 2015 is geïnvesteerd in het versterken van de bedrijfsvoering binnen het PCC o.a. 

via het tot ontwikkeling brengen van het bestuur- en directiemodel uit 2014 en het ver-

sterken van de kwaliteit van het servicebureau. Dit model is in 2017 geëvalu-

eerd, wat heeft geleid tot het vereenvoudigen van de topstructuur. 

Het ICT-beleidsplan is vastgesteld in 2016 en wordt in fasen uitgerold op weg 

naar een digitale werk- en leeromgeving met Chromebooks voor de leerlin-

gen en devices voor de docenten. In 2017 is een nieuw informatiebeveiligings- 

en privacybeleid vastgesteld.

De fi nanciële positie van het PCC heeft aandacht gekregen vanwege de huisvestingslas-

ten. Er is gestuurd op het verbeteren van solvabiliteit en liquiditeit van PCC en op ont-

wikkeling van een beleidsrijke meerjarenbegroting. Door goede fi nanciële resultaten over 

2015 en 2016 en in gang gezette maatregelen heeft de onderwijsinspectie het aangepaste 

fi nancieel toezicht in 2016 teruggedraaid naar basis toezichtarrangement.

Jaarlijks is een van de zes kernwaarden van de school centraal gesteld. Ter gelegenheid 

van het negentigjarig bestaan van de school in 2017 is extra aandacht besteed aan de 

opvattingen van Ignatius van Loyola, de inspirator van Petrus Canisius. 

De jaarlijkse actiedag leverde de afgelopen vier jaar in totaal ruim 100.000 euro op voor 

ons goede doel, de San Nicolasschool in de Colombiaanse stad Medellín. 

Ontwikkelingen en context
De regio Noord-Kennemerland kent de komende jaren een afname van het aantal school-

gaande kinderen. Het PCC wil anticiperen op deze ontwikkelingen in samenwerking met 

de collega-besturen in de regio. Wij werken al op tal van terreinen prima samen, bij-

voorbeeld op het gebied van passend onderwijs en op het gebied van het samen opleiden 

@
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MOTTO VAN HET NIEUWE SCHOOLPLAN

Het nieuwe schoolplan is erop gericht de sterke punten van het PCC als ondernemende 

school verder te versterken, om te anticiperen op de ontwikkelingen die zich aandienen 

en om de risico’s (krimp, lerarentekort en fi nanciën) tegen te gaan. Dat doen we, omdat 

we vertrouwen hebben in de toekomst!

Het motto van het nieuwe schoolplan 2019-2023 luidt:

KANSEN, KWALITEIT EN ONDERNEMERSCHAP

Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen 

succesvol te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een inter-

nationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een 

zinvolle en eff ectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te 

treden. 

In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid 

nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.

Visie op onderwijs 
De visie is datgene waar het PCC de komende jaren voor wil gaan, de doelen die het PCC 

de komende jaren wil bereiken.

Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw 

open en goed voorbereid tegemoet treden. Ons aanbod sluit aan bij de ambities en inte-

resses van de leerling.

Onze leerlingen komen sneller op de goede plek en zijn kansrijk door een heldere profi le-

ring van onze vestigingen. 

Onze medewerkers ervaren een plezierig werkklimaat waarin ruimte is voor persoonlijke 

ontmoeting en ontwikkeling in een goed pedagogisch en didactisch klimaat. 

Succesbepalende factoren
De succesbepalende factoren (SBF) worden afgeleid van de visie. Het is datgene wat de 

organisatie succesvol maakt gezien vanuit de medewerkers, ouders, leerlingen, bestuur 

en partners in de omgeving.

1. Het (leer)proces van de leerling staat centraal.

2. Goede relatie met leerlingen en ouders.

3. Professioneel leer- en werkklimaat.

4. Breed onderwijskundig aanbod van hoge kwaliteit. 

5. Beleidscyclus op alle onderdelen (PDCA) doorlopen.

6. Structureel sluitende begroting.

7. Goede relatie met partners.

8. Onderscheidend profi el per directie met onderscheidende extra’s.

9. PCC, een ondernemende partner in de regio.

Zorg dat een leerling klaar is 
voor zijn toekomst.

Maak de leerstof nuttig voor de 
maatschappij.
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WELKE PROFILERING KIEZEN WE VOOR ONZE VESTIGINGEN?

Onze vestigingen willen richting 2023 een aantal gemeenschappelijke ambities realiseren. 

Op de eerste plaats is het de bedoeling een helder onderscheid te maken tussen beroeps-

gerichte (vmbo) en theoretisch/algemeen vormende (mavo/havo/vwo)-opleidingen. Daar-

binnen is een nadere verfi jning nodig. Zo willen we bijv. ook op de havo meer beroepsge-

richt gaan werken. In het kader van de profi lering gaat het erom dat we de plek waar een 

onderwijstype wordt aangeboden zo goed mogelijk beschrijven, zodat hij gemakkelijk 

toegankelijk is voor de leerling.

Het aanbod op de verschillende vestigingen wordt daarmee onderscheidend: 

zowel intern als ten opzichte van de andere scholen in de regio.

Daarnaast is het de bedoeling dat tempo- en niveaudiff erentiatie binnen de klas 

is vormgegeven. Dit vraagt om een andere didactische aanpak waarbij zeker het 

pedagogische deel niet mag worden vergeten: de docent –ook- in een coachende rol. 

Per vestiging leidt dit de volgende speerpunten voor de komende vier jaar:

PCC HET LYCEUM 
De vestiging PCC Het Lyceum profi leert zich als vwo/havo-school en wil vanaf 2020 het 

aanbod in leerjaar 1 uitbreiden met havo- en havo/vwo-leerlingen, gericht op het 

verbreden van het onderwijskundig profi el in de onderbouw. Daarnaast wordt met de 

docenten gewerkt aan het onderwijs op alle afdelingen. Het ADSL-concept (activerende 

didactiek, samenwerkend leren) wordt uitgerold. 

Het is een andere, vooral voor de havo bruikbare, invulling van het concept meervoudi-

ge intelligentie. De sterke punten van het vwo-Xtra concept (zoals meer diff erentiatie, 

werkvormen, buitenschools leren, beroepsgericht werken) worden vertaald en aangepast 

voor een havo-Xtra-concept. Kernbegrippen: ondernemend, nieuwsgierig en sociaal.

DEEL B: DE AMBITIES VAN HET 
NIEUWE SCHOOLPLAN 2019-2023

Projecten

College van 
bestuur

RAAD VAN
TOEZICHT

Controller

Medezeggen-
schapsraad

Centrale 
administratie

● Financiën
● Leerlingadm.
● Facilit. zaken
● ICT-beheer
● Roosterbureau

Bestuurs-
bureau

● Secretariaat
● P&O
● Ond. kwaliteit
● Communicatie

SERVICEBUREAU

&

Afdelingsleiders

onderbouw vwo-Xtra, vwo, havo 
bovenbouw gymnasium, 
atheneum, havo

Directeur

PCC Het Lyceum

mavo & mavo-plus

Directeur

PCC Fabritius

vmbo GL, Kb en Bb binnen
Vakcollege Techniek
en Vakcollege Allround

PCC Oosterhout

Directeur

PCC Heiloo PCC Bergen

Directeur

onderbouw vwo, havo, mavo,
vmbo Kb

Vestigingsdirecteur

Afdelingsleiders Afdelingsleiders Afdelingsleiders

&

Docenten

&
onderwijs-

begeleidende
medewerkers

&
onderwijs-

ondersteunende
medewerkers

Docenten

&
onderwijs-

begeleidende
medewerkers

&
onderwijs-

ondersteunende
medewerkers

Docenten

&
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&
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Docenten

&
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&
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Figuur 1: PCC-organogram

We willen graag de creativiteit 
terugzien in alle vakken en op 
alle niveaus.
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PCC OOSTERHOUT 
De vestiging PCC Oosterhout versterkt het vakcollege, in samenwerking met het Van der 

Meij College en is op zoek naar meer samenwerking/één vmbo in de regio Alkmaar.

We streven naar een zesjarig opleidingstraject vmbo-mbo voor PCC Oosterhout, in 

samenwerking met een mbo in de regio. We koppelen ondernemerschap van leerlingen 

aan alle profi elen van het vakcollege op PCC Oosterhout (bijv. als keuzedeel).

PCC FABRITIUS
De vestiging PCC Fabritius ontwikkelt zich vanaf 2020 tot een school met een dusdanig 

sterk profi el, dat men kan spreken van ‘de mavo van Alkmaar’, met instroom van 

mavo/vmbo-K tot havo/vmbo-T en doorstroommogelijkheden naar de havo en het mbo 

(mavo-plus). De opleiding richt zich op het (regulier) mavo-onderwijs, met een 

toevoeging die verrijkend, verbredend of verdiepend is.

PCC HEILOO & PCC BERGEN
De vestigingen PCC Heiloo en Bergen wordt gezien als een onderwijskundige eenheid. De 

vestigingen PCC Heiloo en PCC Bergen profi leren zich als kleinschalige brede onderbouw 

vestigingen, waarin het onderwijs dakpansgewijze wordt aangeboden. Zij rusten de 

leerling uitstekend toe op doorstroming naar de bovenbouw. Het beroepsonderwijs in PCC 

Bergen en PCC Heiloo zal worden neergezet in samenwerking met PCC Oosterhout en het 

technische bedrijfsleven. 

Kijk ook eens buiten je comfortzone, 
als je op stage gaat.

Vaardigheden leren, die aansluiten bij 
de theorie en waar we in de 
praktijk echt iets aan hebben.

Toon respect voor een ander zijn 
kunnen en beperkingen en voor 
degene zoals die is.
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ONDERWIJSKWALITEIT 

Onze ambitie voor 2023: de onderwijskwaliteit omvat én het eff ectief aanleren 

van kennis en vaardigheden én het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoor-

delijke personen.

We tonen onze onderwijskwaliteit aan door er voor te zorgen dat de basiskwaliteiten op 

orde zijn: schoolresultaten en randvoorwaarden voldoen aan de landelijke normen. Dat 

geldt voor de uitkomsten van de tevredenheidsenquêtes, Kwaliteitscholen en de Vensters 

voor Verantwoording, de evaluaties van de Onderwijsinspectie, de kwaliteitskaart en het 

jaarlijkse opbrengstenoordeel.

Voor elk vak en voor elke vestiging is geformuleerd aan welke eisen een goede les moet 

voldoen. De kwaliteit van de toetsing waarborgt de objectiviteit, de niveaudetermina-

tie en draagt bij aan het leveren van maatwerk. We streven naar het beperken van het 

aantal toetsen. Naast summatief toetsen zal meer gebruik worden gemaakt van forma-

tief toetsen. We hebben oog voor samenhang tussen verschillende examenprogramma’s 

op PCC-niveau en zorgen voor afstemming in het schoolexamen. 

Het personeel is toegerust om hun vakmanschap uit te oefenen. De leerlingen 

zijn tevreden over het onderwijsaanbod en de ouders zijn tevreden 

over de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de school. Leerlin-

gen zijn voorbereid om later succesvol, vaardig en zelfbewust te zijn 

en voor leerlingen en medewerkers geldt dat ze weten wat er van 

hun verwacht wordt. 

ONDERWIJSKUNDIGE AMBITIES 

Onze ambitie voor 2023: het PCC onderscheidt zich als een school waar een relevant 

diploma wordt behaald, gericht op een vervolgopleiding of de beroepsgerichte praktijk, 

terwijl we tegelijkertijd aandacht hebben voor de persoonsvorming van onze leerlingen. 

Het PCC draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen tot kritische, zelfstandige en 

zelfverzekerde jongvolwassenen. Onze leerlingen kunnen in een continu veranderende 

toekomst voortbouwen op de basis die mede door het PCC is aangeboden. 

Daarvoor is noodzakelijk dat we overstappen van methode-denken naar leerdoel-denken. 

De onderwijsprofessional zal om de bovenstaande ambitie waar te kunnen maken goed 

naar het curriculum van het eigen vak kijken. Vanzelfsprekend zullen de kerndoelen in de 

onderbouw en de eindtermen in de bovenbouw worden behaald. Het lesaanbod (werk-

vormen, didactiek) om die doelstelling te halen wordt diverser. Hierin is het noodzakelijk 

dat de docent de ruimte krijgt om te experimenteren en de leerling keuzes krijgt, via 

maatwerktrajecten, om de doelen te behalen. 

Daarnaast is focus noodzakelijk op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling bij 

ieder vak. De leerling krijgt op het PCC de tijd en gelegenheid om te ontdekken waar zijn 

of haar ambities liggen. Fouten worden gezien als leermomenten. De leerling krijgt de 

mogelijkheid om zijn of haar kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen.

Het talent en de ambitie van de leerling dienen daarbij als motivator. Door de leerlingen 

programma’s aan te bieden die helpen om het aanwezige talent of ambitie te ontplooien 

zal de motivatie toenemen. 

Er zal actief worden gewerkt aan burgerschap. Burgerschap is noodzakelijk om onze de-

mocratie te onderhouden, onze leerlingen zijn onderdeel van onze maatschappij. Op het 

PCC krijgen de leerlingen in ieder leerjaar kennis en kunde mee om zich als kritisch 

en participerend burger te ontplooien. Daarnaast leert de leerling door samenwer-

king met vervolgopleidingen en bedrijfsleven gefundeerde keuzes te maken voor de 

toekomst. 

De integratie van ICT in het onderwijs wordt gestimuleerd door het bij elkaar brengen 

van alle elementen waar een goede les uit bestaat, actief gebruik te maken van nieu-

we technologische toepassingen in de onderwijsdidactiek en de inzet van devices voor 

leerlingen en docenten.

Laat je stem horen, maar weet 
ook wanneer je stil moet zijn.

Docenten kunnen ook veel van 
leerlingen leren. Geef meer 
individuele uitleg en minder 
klassikaal.



1 ‘De zes rollen van de leraar’, handboek voor eff ectief lesgeven in het voorgezet onderwijs, 

   door Martie Slooter (uitgeverij Pica, 2018)
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PROFESSIONALISERING MEDEWERKERS 

Onze ambitie voor 2023: werkgever en medewerkers hebben een professionele, proac-

tieve en fl exibele houding; er wordt gedacht in oplossingen en mogelijkheden. De 

grondhouding van een PCC-medewerker is leerlinggericht en respectvol en medewer-

kers spreken elkaar aan op houding en gedrag. 

Het PCC faciliteert een breed opleidingsaanbod voor alle medewerkers, werkt aan ver-

sterking van de lerende cultuur en houdt zich op de hoogte van nieuwe (onderwijs)ont-

wikkelingen, met als uitgangspunten goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid. 

De PCC-docent is toegerust om de leerlingen optimaal te bedienen op pedagogisch, 

didactisch en vakinhoudelijk gebied, op basis van de zes rollen van de leraar1.

Elke fase in docentschap kent een eigen dynamiek. Of het nu gaat om leeftijd, de hoe-

veelheid ervaring als docent of het bekleden van specifi eke docententaken (zoals men-

toraat, leerlingbegeleider, decaan, ict-coördinator enzovoort), er is altijd sprake van 

ontwikkeling. Dit laatste geldt natuurlijk ook voor alle andere medewerkers van het PCC. 

De school wil beter kunnen aansluiten op die verschillende fases met levensfasebewust 

personeelsbeleid: wat is in elke fase nodig om optimaal te kunnen functioneren? Hiertoe 

wordt zeer concreet beleid geformuleerd.

Het professionaliseringsbeleidsplan uit 2016 wordt herzien en de hieraan gerelateerde 

scholingsagenda geactualiseerd: meer aandacht voor ict-onderwijs, diff erentiatie en 

andere werkvormen dan klassikaal lesgeven. Voor het onderwijs ondersteunend personeel 

worden op maat scholingstrajecten ontworpen, toegespitst op functiegroep en vestiging.

Niets leerzamer dan nieuwe collega’s zelf opleiden. Het PCC wil, als lid van de Academi-

sche Opleidingsschool Noord-Holland West (AONHW), een actieve voortrekkersrol spelen 

bij het goed opleiden van nieuwe docenten. Deelname aan de beleidsvormende 

groepen is daarom een speerpunt.

KANSEN BIEDEN 

Onze ambitie voor 2023: leerlingen in staat stellen een diploma te halen, dat past bij hun 

talent en ambitie. Daarnaast als PCC aandacht geven aan hun persoonlijke ontwikkeling, 

motivatie en interesses. Door meer maatwerk te leveren willen we sneller in kunnen 

spelen op hun behoeftes, we zien snel wat een leerling in huis heeft en wat kansrijk 

is voor zijn/ haar ontwikkeling. Ook door op PCC-niveau ontmoetingen te 

organiseren tussen leerlingen van verschillende komaf. Wat kunnen ze van elkaar leren?

We zetten daarbij in op 21e-eeuwse vaardigheden: mediawijsheid, ict (toekomstgericht) 

met als doel het vergroten van de zelfstandigheid van de leerlingen, waarbij we 

individuele leertrajecten (leerdoelen) centraal stellen. 

We geven leerlingen meer kansen om goed door te stromen, waarbij we ‘personal 

coaching’ (verbetering persoonlijke begeleiding) inzetten en onze trajectvoorziening 

uitbreiden, zodat de ondersteuning kan worden verbeterd. 

We kiezen voor maatwerk voor leerlingen: in onderwijstijd, in vakken en examens op 

verschillende niveaus (bv. Engels op havo, wiskunde op atheneum).

Het lessenpakket zal beter worden afgestemd op de doelgroep en we streven naar meer 

fl exibiliteit in het rooster.

We stemmen ons aanbod af op de eigenheid van onze leerlingen en leveren maatwerk. 

Ook halen we bedrijven en instellingen de school in en gaan naar die organisaties toe. 

We intensiveren de samenwerking tussen verschillende vestigingen, bijvoorbeeld door va-

ker leerlingen van de horecaopleiding in te schakelen bij catering op het PCC of leerlin-

gen van PCC Lyceum theorie in de praktijk te laten uitvoeren op PCC Oosterhout. 

Op basis van het keuzeproces van de leerling streven we naar het verbeteren van de 

aansluiting op het vervolgonderwijs op wo-, hbo- of mbo-niveau. 

Laat een docent actie ondernemen, 
als deze ziet dat een leerling ergens 
moeite mee heeft. Organiseer een 
vrijwillige huiswerkklas met 
begeleider. 

Het is fi jn als een docent ook af en 
toe zijn mond houdt tijdens de les. 
Stuur leerlingen er niet uit, maar 
vraag wat de leerling nodig heeft, 
geef een time-out en praat daar-
na met elkaar.
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De A3-methodiek van kwaliteitszorg zorgt ervoor dat alle vestigingen vanuit dezelfde 

visie en doelen werken aan de kwaliteitszorg. Vertrouwen, eigenaarschap en betrok-

kenheid zijn sleutelwoorden in de manier waarop het bestuur de onderwijsontwikkeling 

aanstuurt. De vestigingen hebben voldoende ruimte om binnen de kaders eigen accenten 

aan te brengen. Het A3-jaarplan dient als uitgangspunt van het managementgesprek over 

het ‘wat’ (resultaten) en het ‘hoe’ (inspanningen) binnen de organisatie.

De methodiek draagt bij aan het creëren van een leerklimaat waarin het jaarplan de 

basis vormt voor het uitdragen van successen en het ondersteunen van managers die 

bijvoorbeeld op onderdelen hun jaarplan niet kunnen realiseren.

KWALITEITSZORG 

Ambitie 2023: de A3-methodiek is ingebed als basis voor de sturing en verantwoording 

van de beleidsprioriteiten van het PCC op bestuurs- en directieniveau. 

Binnen het PCC werken we cyclisch aan het continu verbeteren van het onderwijs, met 

de A3-methodiek als kader voor het kwaliteitsbeleid. Deze werkwijze berust op de 

‘PDCA’-cyclus (Plan Do Check Act) en een ‘SMART’-formulering van te leveren prestaties 

(Specifi ek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).

Het A3-model is gebaseerd op de negen aandachtsgebieden van het INK-management-

model: vier resultaatgebieden en vijf organisatiegebieden. Door de beknoptheid en de 

uniformiteit van ons A3-jaarplan wordt elke gebruiker uitgenodigd om de inhoud te lezen 

en te gebruiken.

VisieMissie Succesbepalende factoren

Leiderschap
Management

van 
processen

Bestuur 
en 

fi nanciers

Management
van 

medewerkers

Strategie
en beleid

Management
van middelen

Medewerkers

Leerlingen
en ouders

Maatschappij 
en partners

Organisatiegebieden Resultaatgebieden

Organisatie Resultaat

Verbeteren en vernieuwen
Figuur 2: uniformiteit en 

beknoptheid van ons A3-plan

Leraren moeten toetsen 
van tevoren controleren.
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DEEL C: CONCRETISERING 

In dit deel worden de ontwikkelpunten voor de komende vier jaar benoemd. Zij zijn uit-

gewerkt in het A3-meerjarenplan, dat als digitale bijlage (zie: download.pcc.nu) bij dit 

schoolplan is gevoegd. Onderstaand is de verwachte planning aangegeven. 

Nrs. Ontwikkelpunten 2019 2020 2021 2022 2023

1 Ontwikkelen en uitrollen van leerroutes Uitwerking leerroutes per vestiging Invoeren vanaf schooljaar 2020-2021

2 Doorontwikkeling blended learning: afstemmen tussen leerdoelen, 
leermiddelen en de inzet van devices

Evaluatie eerste uitrol 2018-2019,
instellen projectgroep t.b.v. tweede 
uitrol

Verdere integratie onderwijs/ict en leren werken in een blended learning omgeving

3 Bewaken kwaliteit van het onderwijsproces Zorgvuldig verloop van het programma 
van toetsing en afsluiting Doorontwikkelen methodiek van integrale kwaliteitszorg binnen de vestigingen

4 Versterken pedagogisch–didactisch klimaat voor docenten Invoeren zes rollen van de docent Actief werken met de zes rollen van de leraar

5 Leeftijdsbewust personeelsbeleid: investeren in jonge professionals, 
medioren- en seniorenbeleid

Gericht leeftijdsbewust personeelsplan 
opstellen 

Starten met leeftijdsbe-
wust personeelsbeleid

Doorvoeren leeftijdsbewust personeelsbeleid, mede aan de hand van het 
strategisch personeelsplan

6 Nadruk op coaching: feedback geven en ontvangen Opleidingsprogramma ontwikkelen Invoeren opleidingsprogramma gericht op coaching

7 Samenwerking in de regio concretiseren. RPO als basis: afspraken maken 
over leerroutes, huisvesting en opvang personeel

Afspraken maken op bestuurlijk en 
managementniveau Implementeren afspraken

8 Ondernemende leerlingen stimuleren: leerlingen in staat stellen een 
diploma te halen dat past bij hun ambitie Plannen opstellen Plannen concretiseren Plannen invoeren

9
Versterken samenwerking op gebied van passend onderwijs: 
intensiveren overleg over ondersteuning havo- en vwo-leerlingen, 
aandacht voor diverse groepen met specifi ek ondersteuningsbehoeften

Intensiveren overleg met andere partners,                                    afspraken maken over aanpak diverse groepen met specifi eke ondersteuningsbehoeften

10 Duurzaam gebouwenbeheer: aansluiting op stadsverwarming HVC,
installeren zonnepanelen met behulp van subsidies Aansluiting op stadsverwarming HVC Installeren zonnepane-

len m.b.v. subsidies

11 Versterken bedrijfsvoering en fi nanciële positie: afspraken over 
doordecentralisatie huisvestingsgelden, afronden derivatendossier

Afspraken met gemeente Alkmaar, 
opleveren contra-expertise

Leerlingen die het aan kunnen 
op een hoger niveau les geven en 
examen laten doen.
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Financiën op orde
Een sluitende meerjarenbegroting van het PCC is noodzakelijk. Dat betekent een juiste 

balans vinden tussen inzet van middelen, beschikbaar hebben van een noodzakelijke 

fi nanciële buff er, investeren in onderwijs en anticiperen op de krimp van het aantal leer-

lingen. Daarvoor is een effi  ciënt ingerichte bedrijfsvoering nodig. 

Huisvesting en faciliteiten op orde
De facilitaire organisatie zal worden geoptimaliseerd om de huisvesting (qua ruimte-

indeling, verdeling leerruimte/werkplekken enz.) en de ICT-voorzieningen goed op elkaar 

af te stemmen. 

IMPLEMENTATIE 

In het digitaal bijgevoegde A3-model (zie: download.pcc.nu) staan de prioriteiten in het 

schoolplan weergegeven (wat) en op welke wijze (hoe) ze de komende jaren worden ge-

realiseerd. De concretisering daarvan wordt jaarlijks in de bestuurs- en vestigingsplannen 

van 2019 tot 2023 uitgewerkt.

VOORWAARDEN VOOR REALISATIE VAN DE AMBITIES

Om onze ambities in 2023 te realiseren zal aan de volgende voorwaarden moeten worden 

voldaan:

PCC en de vestigingen in evenwicht
We streven naar onderscheidende profi elen per vestiging binnen de onderwijskundige 

visie van het PCC. Dat vergt een transparante beleidscyclus, met aandacht en afstemming 

van de plannen op PCC-niveau en die van de vestigingen. Daaraan gekoppeld is een opti-

male samenwerking vereist tussen de vestigingen, het servicebureau, de projectenorgani-

satie en het college van bestuur. Dit bevordert ook een transparant toezicht.

Professionaliseringsbeleid
Een optimaal professionaliseringsbeleid, passend bij de medewerker, met gestructureerde 

gesprekscycli en voldoende budget voor scholing.

Samenwerking met onderwijskundige partners in de regio
Het realiseren van de ambities zal met het oog op de terugloop van het aantal leerlingen 

in de regio, in overleg en in samenwerking met de omringende vo-scholen plaatsvinden. 

Er zullen keuzes worden gemaakt over de vormen van afstemming en samenwerking op 

profi elniveau, op vestigingsniveau of op schoolniveau. Het overleg daarover wordt de 

komende jaren geïntensiveerd en geconcretiseerd.

Samenwerking met onze partners in het bedrijfsleven
Onze ondernemende ambitie blijkt ook uit de samenwerking die wij met het regionale 

bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen aangaan, bijv. in de Stichting Technet of in 

het kader van het project Sterk Techniekonderwijs.

Een goed draaiende PDCA-cyclus
Wat betreft de beleids- en kwaliteitscyclus zal de PDCA-cyclus verder worden uitgewerkt, 

in samenhang met de inrichting en borging van de A3-methodiek voor kwaliteitszorg, 

zowel op bestuursniveau als op directieniveau.

Op het PCC hoef je je nergens 
voor te schamen.

We willen zelf een eindgala 
organiseren, met alle vestigingen.
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BIJLAGEN

Als digitale(!) bijlage bij dit schoolplan is gevoegd het A3-meerjarenplan met daarin de 

uitwerking van de ontwikkelpunten voor de komende vier jaren.

Deze bijlage is te vinden via download.pcc.nu

Op de hierna volgende pagina’s zijn de zes staalkaarten te vinden, als beknopte vertaal-

slag van dit schoolplan die kan fungeren als leidraad voor gesprekken over het plan.
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Het PCC stimuleert  en 

helpt leerlingen hun 
ambities waar te maken. 

Het (leer)proces 
van de leerling staat 
centraal.

Professioneel leer-

en werkklimaat.

Coachende 

stijl van 

leidinggeven.

Beleidscyclus op 
alle onderdelen 
(PDCA) doorlopen.

Een onderscheidend 

profiel per vestiging 

met  onderscheidende 

extra’s.

PCC, een 

ondernemende 

partner in de regio.
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Goede relatie 

met leerlingen en 

ouders.

Breed onderwijskundig 
aanbod van hoge 

kwaliteit. 

Structureel sluitende 
begroting. €€

ONDERNEMERSCHAP

X

Werkgever en medewerkers hebben een 
professionele, proactieve en fl exibele 
houding; er wordt gedacht in oplossingen 
en mogelijkheden. De grondhouding van 
een PCC-medewerker is leerlinggericht 
en respectvol en medewerkers spreken 
elkaar aan op houding en gedrag.

Medewerkers

Levensfasebewust 
personeelsbeleid

 Scholing sluit aan bij 
   ontwikkeling en ervaring.

Inzet en taken passen bij de 
   levensfase.

Alle docenten betrokken bij 

   het opleiden van studenten.

  Lerende cultuur
Inzetten van Plan-Do-Check-Act op 

   alle beleidsterreinen.

Nadruk op coaching: feedback 
  geven en ontvangen.

Versterken van de samenwerking 
in de digitale leer-
omgeving. @

is – op basis van de zes rollen van de leraar - 
toegerust om de leerlingen optimaal te bedienen op 
pedagogisch, didactisch en vakinhoudelijk gebied.

DE PCC-DOCENT

VAN ‘METHODE-DENKEN’ 
NAAR ‘LEERDOEL-DENKEN’ 

• Ruimte voor experimenteren.

• Afstemmen van leerdoelen op basis van        
   kerndoelen en exameneisen.

• Creëren van mogelijkheden om passend  
   lesmateriaal te arrangeren.

TOETSBELEID

‘GOEDE’ LES

REËLE KANSEN

• De kwaliteit van de toetsing waarborgt 
  objectiviteit en niveau-determinatie, 
   terwijl het ook maatwerk bevordert.

• Aantal summatieve toetsen neemt af.

• Aantal formatieve toetsen neemt toe.

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling   
  van de leerling.

• Actief gebruikmaken van nieuwe tech-
  nologische toepassingen in de onderwijs-
 didactiek.

• Leerlingen helpen bij keuze 
  vervolgonderwijs. 

• Inspelen op wat een leerling in
huis heeft en wat kansrijk is 
voor zijn/haar ontwikkeling.

?
LEER

LING

WAT VERWACHTEN LEERLINGEN VAN ONS?

LEERLINGENLEERLINGENLEERLINGEN
     Veilig leerklimaat     Veilig leerklimaat

“Geef ons langer dan 1 jaar een mentor, zodat die 
ons beter leert kennen en beter kan helpen.”

     Eigenaarschap: zelf verantwoorde-
     lijk zijn voor je opleiding     lijk zijn voor je opleiding

“Leerlingen die het aankunnen op een hoger 
niveau les geven en examen laten doen.”

     Variatie en creativiteit in de lessen
     en dagopbouw     en dagopbouw

“Laat leerlingen eens de uitleg geven of zet je uitleg 
op een video.” 
“Theoretische vakken eerst, creatieve vakken later.”

     Meer tijd om op school te zijn om je
     werk af te maken

“Organiseer een vrijwillige
huiswerkklas met begeleider.”

     Een nieuwe balans tussen theorie &
     vaardigheden (dus tussen kennis & kunde)     vaardigheden 

“Vaardigheden leren die aansluiten bij 
de theorie en waar we in de praktijk 
echt iets aan hebben.”

M

AATSCHAPP
IJ

We bieden het best 
mogelijke onderwijs aan voor 

onze leerlingen. We spelen in op de 
marktsituatie in de regio Alkmaar. We 

kiezen een duidelijke, transparante en over-
zichtelijke structuur voor het PCC, wat de her-
kenbaarheid voor alle betrokkenen vergroot.

SAMENWERKING
MET PARTNERS

• Vergaande samenwerking met onderwijs-
kundige partners, bedrijfsleven/instellingen 

binnen het vmbo.
• Versterken samenwerking op het gebied van 

passend onderwijs in het samenwerkings-
verband voortgezet onderwijs.
• Ondernemende partner voor 
gemeente, primair onderwijs 

en vervolgopleidingen.

BURGERSCHAP
• Op het PCC krijgen de leerlingen 

in ieder leerjaar kennis en kunde mee 
om zich als kritisch en participerend 

burger te ontplooien. 
• De leerling leert door samenwerking 

met vervolgopleidingen en 
bedrijfsleven gefundeerde 

keuzes te maken voor 
de toekomst.

BURGERSCHAP
• Op het PCC krijgen de leerlingen 

in ieder leerjaar kennis en kunde mee 
om zich als kritisch en participerend 

burger te ontplooien. 

OUDERSOUDERS

Ouderparticipatie door themagerichte 
brede ouderraadbijeenkomsten.

PCC Fabritius: 
richt zich op het (regulier) 
mavo-onderwijs, met 
een toevoeging die verrijkend, 
verbredend of verdiepend is.

PCC Oosterhout: 
school gericht op door-   
stroom binnen het be-

roepsonderwijs.

Eerstelijnsbegeleiding door driehoeks-
gesprekken tussen ouders, leerling en 
school.

PCC Het Lyceum: 
uitbreiden met havo- en 
havo/vwo-leerlingen 
vanaf leerjaar 1.

PCC Bergen & PCC Heiloo: 
kleinschalige afdelingen voor 
goede voorbereiding voor 
stap naar bovenbouw.

 SAMENWERKING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS

SAMENWERKING TUSSEN VERSCHILLENDE VESTIGINGEN

DOOR MEER MAATWERK INSPELEN OP DE 

BEHOEFTES, INTERESSES EN TALENTEN 

VAN DE LEERLINGEN; WAT IS KANSRIJK 

VOOR ZIJN/HAAR ONTWIKKELING?
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Petrus Canisius College
Bestuur en servicebureau
Vondelstraat 41, 1813 BA  Alkmaar
Postbus 1118, 1810 KC  Alkmaar

072 - 511 22 83
info@pcc.nu

www.pcc.nu


