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H O O F D S T U K  1  -  I N L E I D I N G

Het Harens Lyceum is een school voor vmbo, havo en vwo waar 1600 

leerlingen onderwijs volgen met vestigingen in Haren en Zuidlaren. 

We hebben ervoor gekozen een schoolplan te maken op hoofdlijnen 

waarin we de koers aangeven voor 2017 -2021. We werken het 

schoolplan uit en concretiseren het in een managementplan per 

schooljaar en we vertalen het tevens in de schoolgids voor ouders. 

Deze schoolgids staat op de website. Omdat Openbaar Onderwijs 

Groningen, waar het Harens Lyceum deel van uitmaakt, bezig is met het 

ontwikkelen van een strategisch beleidsplan voor de komende jaren, 

kan dit schoolplan tussentijds geactualiseerd worden.

Missie, visie en kernwaarden  Openbaar Onderwijs Groningen
Missie Openbaar Onderwijs Groningen

Missie: “Samen sterk voor goed en innovatief onderwijs”. Openbaar 

Onderwijs Groningen biedt iedere leerling kwalitatief hoogstaand 

en innovatief onderwijs. Het onderwijs stelt leerlingen in staat hun 

talenten ontdekken en verder ontwikkelen.
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Visie Openbaar Onderwijs Groningen

Elke leerling en elke ouder kan een plek vinden 

binnen het openbaar onderwijs in Groningen. 

Gedurende de hele schoolcarrière moet de leerling 

zich steeds verder kunnen ontwikkelen. Initiële 

keuzes van ouders en kinderen mogen niet leiden tot 

belemmeringen in de toekomstige ontwikkeling van 

een kind. 

De basis voor deze ontwikkeling is de interactie 

tussen de leerling en de professional. Dat moet 

blijken uit de organisatie, de inrichting en de schaal 

van de scholen. Zowel leerlingen als leerkrachten 

voelen zich veilig en herkend binnen de scholen van 

Openbaar Onderwijs Groningen. Tegelijkertijd zijn 

de scholen groot genoeg om ook op lange termijn 

kwalitatief hoogstaand onderwijs te bieden. Het 

nemen en geven van verantwoordelijkheid is de rode 

draad in ons werk. Daarbij zijn we aanspreekbaar op 

resultaten.

Kernwaarden Openbaar Onderwijs Groningen

Verbinden, Betekenisvol, Ontwikkelingsgericht, 

Focus, Lef, Vertrouwen. 
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Onderwijsvisie Harens Lyceum

Harens Lyceum Helder in Leren

We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Van onszelf, leerlingen 

en ouders verwachten we betrokkenheid, nieuwsgierigheid, inzet en 

enthousiasme. Zo ontstaat een duurzame ontwikkeling waarin optimaal 

geleerd kan worden.

• Relatie voor prestatie

 We werken aan relaties waarin de ontwikkeling van de leerling 

centraal staat en waarin we leren en ontdekken doelgericht 

stimuleren, met als resultaat een diploma dat bij de leerling past.

• Logische leerlijn

 We stemmen ons handelen af op de specifieke behoeften van de 

leerling en we leggen betekenisvolle verbindingen. Voor leerlingen 

betekent dit dat ze hun talenten ontwikkelen en eigen keuzes leren 

maken.

• Duurzame ontwikkeling

 We bereiden onze leerlingen voor op de samenleving, waarbij we oog 

hebben voor de behoeften van de toekomst.
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Het Harens Lyceum biedt onderwijs aan op twee onderbouwlocaties, 

te weten Julianalaan in Zuidlaren en Kerklaan in Haren. De bovenbouw 

havo-atheneum bieden we aan op de Kerklaan, evenals Atheneumplus 

vanaf jaar 1 voor vwo-leerlingen met een bovengemiddelde begaafd-

heid. In Zuidlaren bieden we Atheneumplus aan bij voldoende aan-

meldingen. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van het onderwijs op 

het Harens Lyceum.  

Tabel 1. Onderwijs op het Harens Lyceum

   V M B O  H AV O  AT H E N E U M

Teams Leerjaar Leerjaar  Leerjaar 

ZU I D L A R E N BB 1, en 2      

   KB 1, en 2

   TL 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3

     A+ 1, 2 en 3

K E R K L A A N        

Onderbouw  1, 2, 3 1, 2, 3   

Bovenbouw havo  4, 5     

Bovenbouw vwo   4, 5, 6   

Atheneumplus   1, 2, 3, 4, 5, 6
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Wij stemmen ons handelen logisch af op de specifieke behoeften van 

de leerlingengroep en de teamindeling is dan ook vanuit deze logica 

gekozen. Hierdoor is het mogelijk om de teams een eigen plek te geven 

in de gebouwen. Voor de locatie Zuidlaren is dat een kleine school 

en voor de locatie Kerklaan is dat een eigen vleugel voor een team 

in het gebouw. De specifieke lokalen voor practica, muziek et cetera 

gebruiken alle teams.

We creëren verschillende ruimten in het gebouw waar leerlingen in 

stilte kunnen werken, waarin overlegd kan worden en waar docenten 

klassikaal les kunnen geven.
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H O O F D S T U K  2  -  
O N D E R W I J S K U N D I G  B E L E I D

2.1   Didactisch concept

Havo-vwo

Er is sprake van een combinatie van didactische 

concepten: het onderwijs is leerlinggericht (leer lingen 

ontdekken hun talenten en ontwikkelen die optimaal: 

iedere leerling krijgt het onderwijs dat bij hem of haar 

past). Het heeft veel kenmerken van docent gestuurd 

onderwijs, behelst ook het actief leren (docent 

stimuleert de leerling om zelf te denken (produceren) 

in plaats van alleen te con sumeren) en het leren-leren. 

Uitdagende en inspirerende didactiek motiveert de 

leerling waarbij plaats is voor de individuele leerling.

Vmbo

De leerlingen krijgen een duidelijke structuur in het 

onderwijs programma. In het programma zitten veel 

praktijkelementen met levensechte opdrachten. Zo 

ontstaat een contextrijke leeromgeving waarin we 

de leerlingen uitdagen hun talenten te ontwikkelen. 
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In het vmbo staat de pedagogiek voorop. We werken in een sfeer van 

wederzijds respect, een veilig leerklimaat en veel aandacht voor de 

specifieke (gedrags)kenmerken en motivatie van iedere leerling. 

Er is een pedagogisch beleid ontwikkeld, toegesneden op de vmbo-

doelgroep. 

We bedienen de leerlingen op hun eigen niveau en begeleiden hen goed 

op hun weg naar zelfstandigheid. In de klas werken we gedifferentieerd. 

De aansluiting bij de leerlingondersteuning is goed.

2.2  21st century skills 

De school blijft innoveren en aansluiten bij de eisen die het leren en werken 

in de 21e eeuw aan het onderwijs en de leerlingen stelt.  

Het onderwijs is toekomstgericht. Het Harens Lyceum bevordert dat 

leerlingen flexibel en in oplossingen denken. Ze krijgen de 21st century 

skills aangereikt. De didactische aanpak voor wat betreft de 21e eeuw 

skills implementeren en ontwikkelen we gaandeweg verder met nieuwe 

inzichten. Het toepassen van een doorgaande ICT-leerlijn alsmede de 

inzet van een E-lab zijn hierin speerpunten. Tot dusver werd een breed 

scala aan vakken aangeboden, maar er zijn meerdere manieren om een 

veelzijdig onderwijsaanbod te organiseren (ook binnen de ‘reguliere’ 

vakken). Dit werken we de komende periode verder uit. In dat kader 

werken we ook een visie uit op het Technasium-onderwijs, DaMu 

school en het Cultuurprofiel. 
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2.3  Kerndoelen, referentieniveaus en werken aan 
   taalachterstanden
Leerlingen werken in leerjaar 1 tot en met 3 aan de kerndoelen. Daarbij is 

vanuit een breed vakkenpakket veel aandacht voor kennisopbouw, 21st 

century skills en projectmatig werken.

In de school is doorlopend aandacht voor taal- en rekenonderwijs. 

Door rekenlessen en aandacht voor rekenen bij de verschillende vakken 

werken leerlingen aan de referentieniveaus voor rekenen. Zowel bij het 

vak Nederlands als in alle andere vakken komt taalbeleid telkens naar 

voren. Ook daarin is aandacht voor de referentieniveaus.

Op het Harens Lyceum is aandacht voor taalachterstanden en wordt 

passende ondersteuning geboden.

2.4   Breed onderwijsaanbod en talenten van leerlingen

Het Harens Lyceum heeft oog voor de talenten van de leerlingen en laat 

deze talenten tot bloei komen.

Het Harens Lyceum heeft daarom een breed onderwijsaanbod, het 

predicaat Cultuurprofielschool, DaMu school en het biedt Technasium-

onderwijs aan op de vestiging aan de Kerklaan. De school biedt ruimte 

voor leerlingen om zichzelf te ontwikkelen, op weg naar het mbo, hbo 

en wo en het zelfstandig functioneren in de maatschappij. 
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De school boekt goede onderwijsresultaten en laat dit zien aan de 

buitenwereld. Vanuit het gegeven dat een gezonde leerling goed kan 

leren zetten we de komende jaren meer in op bewegen in de school 

middels samenwerking in een living-lab met de Hanze Hogeschool.

2.5   Praktijkvorming/stage 

De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming/stage 

is doeltreffend.

Om zich voor te bereiden op de toekomst lopen alle leerlingen van het 

Harens Lyceum in jaar drie een arbeidsoriënterende stage. Leren door 

te doen is een waardevolle aanvulling op het reguliere lesprogramma. 

We stimuleren dat ze een bedrijf/beroep kiezen waar ze interesse in 

hebben. Ze ervaren dan of de richting bij hen past.

2.6  Onderwijstijd

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te 

maken.

Bij de opzet van de lessentabellen bieden we de leerlingen ruime 

onderwijstijd aan. Ook hier past ons motto dat de relatie voor de 

prestatie gaat en dat we moeten investeren in elkaar. Daar is tijd voor 

nodig. Koppel dit aan een gezonde discipline waarin afspraak afspraak 

is en lessen op tijd starten en eindigen, gevuld zijn met uitdagend 
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repertoire van de docent, dan is het reëel te verwachten dat we een 

goed leerklimaat neerzetten.

Lesuitval door afwezigheid van de docent beperken we tot een mini-

mum. Scholing en training vinden vooral plaats na schooltijd en 

vergaderingen verwerken we vooraf in de jaarplanning. Ondanks zorg-

vuldig organiseren kan lesuitval voorkomen als gevolg van bijvoorbeeld 

ziekte. Doordat een duidelijke planning van de leerstof over het 

schooljaar vooraf is vastgelegd, kan een vervangend docent snel met  

de leerlingen aan de slag.

2.7  Vakken die de school aanbiedt
De vakken die de locaties aanbieden zijn te vinden in de schoolgids die 

jaarlijks wordt gepubliceerd. 

De schoolgids is te vinden op de website van het Harens Lyceum. 

2.8  Veilige, vitale leergemeenschap

Leerlingen voelen zich thuis.

Het Harens Lyceum is een school waarover leerlingen enthousiast 

zijn. In deze school staat de relatie voorop. De school biedt een 

veilige, vitale leergemeenschap waarin ontmoeting centraal staat. 

Kenmerkend voor de onderbouwlocaties van het Harens Lyceum is 

dan ook de sfeer. De onderbouwlocaties Zuidlaren en Kerklaan zijn 
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kleinschalig, overzichtelijk en veilig. In de bovenbouw is het vanwege 

de schaalgrootte mogelijk om een breed aanbod van vakken te 

organiseren. 

Een hoge kwaliteit van onderwijs bereiken we door de relatie met 

de leerlingen aan te gaan, voordat we sturen op de prestatie van 

de leerlingen. Daarnaast hebben we scholen die overzichtelijk zijn 

ingedeeld en structuur bieden, waar leerlingen zich gekend en herkend 

voelen. 

Het Harens Lyceum kent een duidelijk veiligheidsbeleid welke jaarlijks 

wordt gemonitord.

2.9 Resultaten

Het Harens Lyceum draagt zorg voor het behalen van resultaten die 

gelijk of hoger zijn dan de verwachting van de inspectie. Er is sprake van 

voldoende leerresultaten wanneer de gemiddelde examenresultaten 

en het doorstroomrendement, gemeten over een periode van drie 

schooljaren, op of boven de normering liggen zoals vastgelegd in 

de Regeling leerresultaten VO. Het Harens Lyceum wil daarbij voor 

2017-2018 op de normering zitten en voor de jaren erna 5% boven de 

normering.
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H O O F D S T U K  3  -  T O E T S B E L E I D

Van kennis naar toepassing

Leren staat centraal in het onderwijsproces van het 

Harens Lyceum waarbij we toetsing functioneel 

inzetten om te checken wat geleerd is en of de leerling 

het geleerde toe kan passen. 

Toetsing loopt gedurende de schoolperiode op 

qua duur en gaat van kennis naar toepassing, 

zodat de leerling goed voorbereid naar het examen 

gaat. Om te bewaken dat de leerlingen op niveau 

blijven zetten we genormeerde toetsen in. Aan 

parallelklassen geven we dezelfde toetsen. De 

toetsresultaten analyseren we en naar aanleiding 

van die resultaten zetten we een verbetertraject in. 

De verbeteringen in de onderbouw resulteren in een 

verbeterde determinatie en aansluiting.

Een andere doelstelling van het toetsen is dat de 

leerlingen bewijzen wat ze weten en waar wij en zij 

nog aandacht aan moeten besteden. Zo is toetsing 

een wezenlijk onderdeel van de Plan Do Check Act-

cyclus in de les. In de vakwerkplannen wordt hier 

nadrukkelijk aandacht aan besteed.
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H O O F D S T U K  4  -  
H E T  S T E L S E L  V A N  K W A L I T E I T S Z O R G

4.1  Kwaliteitszorg

Het bestuur en de scholen hebben een stelsel van 

kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis 

daarvan het onderwijs.

Harens Lyceum verstaat onder onderwijskwaliteit:

“Het hebben van een heldere profilering/aansluiting 

bij specifieke talenten en kenmerken van de leerlingen 

evenals het bieden van algemene vorming. De kwaliteit 

van het leerproces en de leeropbrengsten staan 

voorop. Het onderwijs is opgebouwd uit dekkende 

leerinhouden en voldoet aan de wettelijke vereisten 

waarbij er sprake is van een professionele, lerende en 

ondersteunende cultuur. Er is sprake van een veilig 

schoolklimaat en de zorg en begeleiding is planmatig 

en gericht op het individu. Alle belanghebbenden zijn 

tevreden over de kwaliteitskenmerken .”

 

Het kwaliteitszorgsysteem is uitgewerkt in het 

Kwaliteitsmanagement plan. Het plan kenmerkt 
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zich door een planmatige cyclus op basis van verschillende kwalitatieve 

en kwantitatieve managementgegevens. Voor het Harens Lyceum is 

kwaliteit het fundament van ons onderwijs. Het Harens Lyceum biedt 

onderwijs dat aantoonbaar bovengemiddeld van kwaliteit is vergeleken 

met andere scholen. Ouders, leerlingen en medewerkers beoordelen 

die kwaliteit. Hun waar dering zegt veel over de kwaliteit die we leveren. 

Daarnaast meten de leerprestaties de kwaliteit van onze leerlingen. 
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Voor de looptijd van het schoolplan betekent het dat we jaarlijks een 

verbeterslag in de kwaliteit van ons onderwijs moeten maken om onze 

doelstelling te bereiken. 

De kwaliteitsdoelen van het Harens Lyceum zijn beschreven in het 

Kwaliteitsmanagementplan.

4.2 Ondersteuning
Op elke locatie van het Harens Lyceum is het Intern 

OndersteuningsTeam (IOT) vertegenwoordigd. In samenwerking met 

mentoren, docenten en management is binnen het Harens Lyceum 

veel aandacht voor ondersteuning aan leerlingen. Onderliggend 

heeft het Harens Lyceum ook haar ondersteuningsprofiel. Het 

ondersteuningsprofiel is te vinden op de website van het Harens 

Lyceum.

 

4.3 Vertrouwenspersoon en pestcoördinator.
Voor beide locaties zijn er vrouwelijke vertrouwenspersonen aanwezig. 

De school streeft ernaar om ook op korte termijn voor beide locaties 

ook een mannelijke vertrouwenspersoon aan te stellen.

Op dit moment is er een pestcoördinator.
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H O O F D S T U K  5  -
P E R S O N E E L S B E L E I D  I N  R E L A T I E  T O T  H E T  
S T E L S E L  V A N  K W A L I T E I T S Z O R G

5.1  Kwaliteitscultuur

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en 

functioneren transparant en integer.

Professionalisering van de docent komt in de komende jaren centraal  

te staan. We willen de professionele ruimte van de docent zo groot 

mogelijk maken. We komen af van een sterk hiërarchisch gestuurde 

organisatie waarbij de rector over alles ging, de teamleiders coördi-
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neer den en de docenten vooral uitvoerend bezig waren. Een profes sio-

ne le kwaliteitscultuur en het bewustzijn hiervan begint door de ver-

antwoordelijkheden en bevoegdheden laag in de organisatie te leggen. 

Docenten zijn dan, in samenwerking met de vakcollega’s, eigenaar van 

het pedagogisch en didactisch concept van hun lessen. Hierbij houden 

zij rekening met het pedagogisch klimaat in de gehele school. 

De komende jaren intensiveren we de lesbezoeken verder. Ze nemen 

een belangrijke positie in binnen de professionalisering. Hierbij ligt 

het accent op de ontwikkeling van complexe docentvaardigheden 

(activerende didactiek en differentiatie).

Daarnaast is aan de hand van een docentprofiel een begin gemaakt 

met het ontwikkelen van een duidelijke taakomschrijving die we het 

komende jaar verder ontwikkelen, zodat een docent weet wat er van 

hem of haar verwacht wordt.

De komende jaren staan in het teken van het steeds verder groeien naar 

een professionele kwaliteitscultuur, zodat deze binnen alle opleidingen 

verankerd en omarmd is.

5.2  Verantwoording en dialoog

Het bestuur en zijn scholen/opleidingen leggen intern en extern toeganke

lijk en betrouwbaar verantwoording af over doelen en resultaten en voeren 

daarover actief een dialoog.
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Het Harens Lyceum is onderdeel van het Zernike College. Dit betekent 

dat er op het niveau van het Zernike College een MR is die over zaken 

gaat die de drie Zernike scholen gezamenlijk aangaan. 

Het Harens Lyceum heeft een (deel)raad met de naam MR. Alle wette-

lijke MR-zaken worden formeel voorgelegd aan de MR. De MR heeft 

regelmatig overleg met de rector om zowel formele als informele 

zaken te bespreken. Wanneer nodig splitst de MR zich op in de 

personeels- dan wel de ouder/leerlinggeleding. Voor de rector is de 

MR ook sparringpartner op het gebied van analyses, rendementen en 

personeelsbeleid.

Met de mentoren, de nieuwsbrief, de ouderavonden en de ouder -

commissie zijn er instrumenten om het contact met de ouders goed  

te houden.

5.3   Beleid vertegenwoordiging vrouwen in de schoolleiding
Het Harens Lyceum streeft naar een evenredige vertegenwoordiging 

van vrouwen in de schoolleiding. Tot op heden is er nog geen reden/

aanleiding hier gericht beleid op te moeten ontwikkelen.

5.4          Sponsorgelden
De school hanteert als uitgangpunt dat er geen sponsorgelden van 

derden worden aangenomen. 
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5.5. Ouderbijdrage
De opbouw van de ouderbijdrage is uitgewerkt in de schoolgids. Er 

is een vrijwillig ouderbijdrage en is bedoeld voor schoolgebonden 

activiteiten. En er is een verplichte ouderbijdrage, daarbij valt te denken 

aan o.a. excursies.
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