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Introductie 

 
 

 

Voor u ligt het schoolplan van de Maritieme Academie Harlingen  
2013-2017 zoals dat tot stand is gekomen na een uitvoerig 

consultatieproces onder alle stakeholders volgens de INK 
kwaliteitssystematiek. 

Allereerst zijn leerlingen, ouders, personeelsgeledingen en het betrokken 
bedrijfsleven en vervolgonderwijs middels vragenlijsten bevraagd.  

Daar is vervolgens een Zelf Evaluatie Rapport uit geconstrueerd dat is 
voorgelegd aan de MR van de MAH. 

Aan de hand van dit Zelf Evaluatie Rapport heeft een audit commissie 
bestaande uit auditoren van verschillende Dunamare scholen de MAH 

bezocht en bekeken in hoeverre het beschrevene in het Zelf Evaluatie 
Rapport overeen kwam met datgene dat hen tijdens het bezoek in 

gesprekken met de verschillende stake holders werd verteld en datgene 
dat zij tijdens o.a. lesbezoeken, bezoeken aan de huisvesting en de 

opleidingsschepen zagen gebeuren. 

De bevindingen van de audit commissie zijn vastgelegd in een audit 
rapport dat wederom met de MR van de MAH is besproken. 

Dit rapport heeft vervolgens als een van de uitgangspunten gefungeerd 
voor de totstandkoming van dit schoolplan. 

Het concept schoolplan is achtereenvolgens besproken op een 
bijeenkomst waar op alle medewerkers van de MAH waren uitgenodigd en 

daarna met de MR van de MAH. 
Deze heeft laten weten akkoord te zijn met de inhoud van het schoolplan. 

Tot slot is het schoolplan voorgelegd aan het College van Bestuur van de 
Dunamare Onderwijs Groep waar de MAH deel van uit maakt en door hen 

goedgekeurd en daarna verzonden naar de inspectie. 
 

A.Mintjes, Harlingen 17 december 2012 
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Sterktezwakteanalyse van de Maritieme Academie Harlingen 

 

 
 

Om te bepalen waar de school goed in is en wat er verder ontwikkeld 
moet worden, is gebruik gemaakt van de resultaten van de evaluatie van 

het Schoolplan 2007-2012, en de in het kader van de kwaliteitszorg van 
Dunamare Onderwijsgroep verzamelde en beschreven resultaten van een 

zelfevaluatie en een interne INK-audit in 2012.   

 
 

 
Missie 

De MAH heeft haar bestaansreden beschreven in een heldere missie: het 
verzorgen van onderwijs voor drie leerwegen VMBO (basis, kader en 

gemengd, inclusief leerwegondersteuning en leerwerktrajecten) gericht op 
Rijn-, binnen- en kustvaart. 

 
 

Oriënteren op de omgeving 
De MAH oriënteert zich op effectieve wijze op de omgeving en voert 

daarmee een voortdurende dialoog. De schoolleiding houdt zich zorgvuldig 

op de hoogte van wat er nationaal en internationaal speelt op het gebied 
van de binnenvaart. De MAH staat in goed contact met het bedrijfsleven, 

overheden, en andere onderwijsinstellingen en participeert in 
(inter)nationale gremia. De ketenpartners waarderen deze contacten.  

 
De schoolleiding is door de veelvuldige externe contacten in staat de 

school en sector op de kaart te zetten, en uiteenlopende voordelen voor 
de leerlingen in de wacht te slepen: materiële middelen, 

doorstroommogelijkheden, kwalificaties en standaarden die internationaal 
bewaakt worden 

 
De school volgt de ontwikkelingen in de binnenvaart nauwgezet en bij 

gevolg ook de technologische. In samenwerking met en financieel 
gesteund door het bedrijfsleven verwerft zij middelen om technologisch bij 

te blijven.  

 
 

Cultuur 
Een drijvende kracht van de MAH is het cultuurelement ‘trots’. 

Medewerkers zijn trots op de school, schepen  en huisvesting,  trots op 
het nautische karakter, trots op de wijze waarop men als school invulling 

geeft aan het onderwijsprogramma, trots op wat (oud-) leerlingen 
bereiken. 
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Onderwijsleerproces 

Het onderwijs in het vak binnenvaartkunde is afgestemd op de missie en 
de visie (opdrachtgestuurd en competentiegericht leren). Het digitale 

onderwijs bij het vak binnenvaart is sterk individueel. Leerlingen missen 

wel de rol die de docent in het leerproces speelt, teveel. 
 

Het PTA van het vak binnenvaartkunde wordt ontwikkeld in samenwerking 
met twee andere scholen waar onderwijs wordt verzorgd in het vak 

binnenvaartkunde. De uniformiteit van het toetsen kan worden verbeterd. 
 

Het onderwijs in de avo-vakken is traditioneel (veelal klassikaal) en sluit 
weinig aan bij de ambities van de visie van de MAH (competentiegericht 

en opdrachtgestuurd onderwijs waarbij de motivatie van leerlingen voor 
‘water’ centraal staat).  

 
Sommige avo-vakken blijven achter in het gebruik van ICT.  

 
Het klassenmanagement is in een aantal gevallen nog niet van voldoende 

niveau. Er kan meer aandacht worden besteed aan het geven van 

positieve feedback en complimenten aan leerlingen.   
 

Het gebruik en monitoren van ontwikkellijnen van leerlingen wordt als 
didactisch instrument te weinig toegepast in de dagelijkse praktijk van het 

onderwijs. Zo ook is er nog te weinig aandacht voor het leren leren in de 
dagelijkse praktijk van het onderwijs. 

 
De didactiek in de onderwijspraktijk op de verschillende opleidingsschepen 

schepen van de MAH verschilt.  Dit geldt ook voor het leiderschap, de 
veiligheid en de bedrijfscultuur aan boord van de schepen. 

 
De toetsen in de bovenbouw zijn in zijn algemeenheid van voldoende 

kwaliteit. Voor de meeste vakken is een toetsdossier inclusief 
beoordelingsmodel beschikbaar.  

Het toetsen op GL niveau behoeft meer aandacht.   

In de onderbouw vindt nog te weinig reflectie op de gebruikte toetsen 
plaats. 

 
 

Tijd 
De school voldoet aan de wettelijke eis van het aantal klokuren 

onderwijstijd per schooljaar. Met name in de examenklassen wordt de 
urennorm ruimschoots gehaald.  
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Leerstofaanbod 

Er is weinig verbinding tussen de lesinhoud van de avo-vakken en het 
beroepsgerichte vak  binnenvaartkunde. 

 

Het curriculum van het onderwijs in het leerwerktraject is van 
onvoldoende kwaliteit. 

 
 

Opbrengsten 
De opbrengsten van het onderwijs in de basis en kaderberoepsgerichte 

leerweg zijn over het algemeen genomen van voldoende niveau. Alleen 
het gemiddelde examencijfer voor de talen ligt voor de 

basisberoepsgerichte leerweg al enkele jaren onder het landelijk 
gemiddelde.  

 
Bij de vakken Nederlands en binnenvaartkunde van de zijn de verschillen 

tussen SE en CSE te groot. In de kaderberoepsgerichte leerweg scoort het 
vak Nederlands voor het CSE gemiddeld meer dan een vol punt lager dan 

voor het SE. Het vak Binnenvaartkunde in de basisberoepsgerichte 

leerweg scoort op het CSE een vol punt hoger dan op het SE. 
 

Het resultaat van de eerste lichting leerlingen die examen hebben gedaan 
voor de Gemengde Leerweg is onvoldoende. 

 
Het rendement in de onderbouw is van (ruim) voldoende niveau. De 

meeste leerlingen stromen na het tweede leerjaar door naar het niveau 
waarop zij op het advies van de basisschool de school zijn 

binnengekomen. Er is zelfs sprake van een zekere opstroom.  
 

De aansluiting tussen de onder en bovenbouw VMBO bij de vakken 
economie en NASK heeft aandacht nodig. 

 
De doorstroom van VMBO naar MBO is uitstekend.  

 

 
Begeleiding en zorg voor leerlingen 

De MAH handelt in de zorg voor leerlingen planmatig. Er worden 
regelmatig (eens in de zes weken) leerlingenbesprekingen gehouden. 

 
De besteding van gelden voor de leerwegondersteuning wordt nog te 

weinig geëxpliciteerd in de begroting en financiële verantwoording. Het 
zorgbeleidsplan bevat geen financiële gegevens.  
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Alle 3e en 4e jaars leerlingen, en een groot deel van de leerlingen uit de 

onderbouw wonen op de huisvesting omdat dat een ( verplicht) onderdeel 
van de opleiding is. Dit geldt ook voor leerlingen die meer specialistische 

zorg en begeleiding nodig hebben. Er bestaat hierdoor enige spanning 

tussen wat de huisvestingmedewerkers vanuit hun functie kunnen bieden 
en wat een aantal leerlingen aan (speciale) zorg nodig heeft.  

 
Leerlingen die door de week op de huisvesting wonen kunnen vier keer in 

de week gebruik maken van huiswerkbegeleiding door een bevoegd 
docent. Ondersteuning en begeleiding van huis uit bij het leren van 

leerlingen (1 ouder op 1 leerling) is niet mogelijk.   
 

 
Organisatie en Management 

De organisatie van het schooldeel in teams is geforceerd en voelt 
kunstmatig aan. Een aantal docenten geeft in zowel onder- als bovenbouw 

les. Zelfs geeft een aantal docenten die deel uitmaakt van het ene team  
het grootste deel van de lessen in het andere team. 

 

Secties functioneren – mede vanwege de omvang van de school- niet als 
zodanig, behalve bij het beroepsgerichte vak. Er is weinig structureel en 

gepland contact tussen avo-docenten. De professionele ruimte van 
docenten blijft beperkt tot de vakinhoudelijke kant. Bij de avo-vakken is 

deze professionele ruimte onevenredig groot door het ontbreken van 
sectieoverleg, gestructureerde intervisie en lesobservatie. 

 
De schoolleiding is in grote lijnen bekend met de competenties van de 

medewerkers. Het ontbreekt aan systematische lesbezoeken, de 
gesprekscyclus wordt vertraagd uitgevoerd.  

 
Het MT is meer gericht (en succesvol) op een effectieve bedrijfsvoering 

dan op onderwijskundig leiderschap. Het onderwijskundig leiderschap van 
de teamleiders van het schooldeel richt zich vooral op de zaken die 

actueel zijn, zoals taal- en rekenbeleid en een elektronische leeromgeving.  

Teamleiders hebben hun handen vol aan praktische zaken, hetgeen ten 
koste gaat van beleidsmatig denken. 

 
De teamleiders zijn vanuit hun functiebeschrijving  

resultaatverantwoordelijk op financieel gebied, in de praktijk is dit nog te 
weinig geëffectueerd.  

 
De aansturingscultuur binnen de MAH sluit minder aan bij een 

professionele cultuur bij het doorvoeren van veranderingen, verbeteringen 
of vernieuwingen. Het creëren van voldoende draagvlak bij medewerkers 

komt hiermee onder druk te staan. 
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Teamdoelen nemen geen prominente plaats in op het teamoverleg. Ook 

de borging van teamdoelen vindt onvoldoende plaats. Er is weinig ruimte 
iets te laten bezinken en beklijven. Het team van de schepen werkt niet 

met een teamplan. 

 
Er is veel sprake van ad hoc-beleid waarbij nieuwe initiatieven de planning 

of afronding van bestaande belemmeren.  
 

Op de huisvesting kunnen mensen en middelen effectiever worden 
ingezet. Ook is sprake van een ‘familie cultuur’: Medewerkers vinden het 

moeilijk elkaar aan te spreken op hun professionaliteit.  
 

 
Integraal personeelsbeleid 

MAH beschikt over voldoende bevoegde docenten voor het 
beroepsgerichte vak. 

 
De gesprekscyclus is niet volledig geïmplementeerd. 

 

De school maakt serieus werk van een van de pijlers van de schoolvisie: 
verdieping van de professionaliteit van de medewerkers, afgestemd op de 

pedagogische en didactische aanpak 
 

 
Inzet van middelen 

De MAH investeert  ruim in ICT en er is (wordt) digitaal lesmateriaal 
ontwikkeld.  

 
 

Financiën 
De school is financieel gezond. De MAH is wel kwetsbaar vanwege het 

relatief geringe leerlingenaantal. Ook het niet indexeren van de materiële 
component van de bekostiging door de overheid – een belangrijk deel van 

de totale bekostiging van de MAH – zet de materiële begroting onder 

druk.  
 

 
Kwaliteitszorg 

Er wordt op systematische wijze gewerkt aan kwaliteitszorg. Regelmatig 
wordt met behulp van vragenlijsten om feedback gevraagd aan 

belangrijke ‘stakeholders’ (ouders, leerlingen, medewerkers). De 
resultaten hiervan worden gebruikt bij de verdere ontwikkeling van de 

MAH. 
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Er wordt binnen de MAH deels resultaatgericht gewerkt. Gewenste 

resultaten worden van te voren vastgelegd maar er is in mindere mate 
zicht op het al dan niet behalen van gewenste resultaten. Het monitoren, 

evalueren en vastleggen van de resultaten van verbeteracties kan worden 

verbeterd. 
 

 
School- en huisvestingklimaat 

Medewerkers van school en huisvesting zijn trots op de MAH en de sfeer is 
volgens deze medewerkers goed. Ook reacties van ‘buiten’ zijn positief. 

Daar waar ouders over het algemeen een zeer positief oordeel hebben 
over school en huisvesting, zijn leerlingen gematigder in hun oordeel over 

het klimaat op school en de huisvesting.   
 

 
Communicatie 

De relatie en communicatie tussen school en schepen is goed. De relatie 
tussen huisvesting en school staat onder spanning: De communicatie 

tussen mentoren (leraren) van het schooldeel en medewerkers 

huisvesting laat te wensen over. De drie-eenheid van school-huisvesting-
schepen  heeft hier een zwakke schakel. De communicatie tussen OOP 

van school en huisvesting is ook voor verbetering vatbaar. 
 

De verhoudingen tussen de medewerkers huisvesting en de schoolleiding, 
maar ook tussen deze medewerkers onderling zijn niet optimaal vanwege 

een veranderingsproces op de huisvesting. 
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Externe ontwikkelingen voor de Maritieme Academie Harlingen; 

kansen en bedreigingen 
 

 

 

In de samenleving vinden vele ontwikkelingen plaats die het onderwijs op 

onze school kunnen (gaan) beïnvloeden. Overheidsbeleid (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Provincie, gemeenten) 

sociaaleconomische trends (arbeidsmarkt, bedrijfssectorstructuur, 
ontgroening, vergrijzing) hebben directe invloed op wat er met de school 

gaat gebeuren. Sommige van die processen hebben een positief effect op 
de school en kunnen als kansen aangeduid worden, andere kunnen een 

bedreiging vormen. Met beide moeten we rekening houden bij onze 

plannen voor de toekomst. In dit hoofdstuk worden de voor onze school 
belangrijkste ontwikkelingen vermeld. 

 
 

 
Bedrijfssector 

Het onderwijs in de binnenvaart binnen Europa wordt geharmoniseerd. Er 
worden standaarden ontwikkeld voor training en certificering in de 

binnenvaart (Standard of Training and Certification in Inland Navigation). 
Er wordt een internationaal competentieprofiel ontwikkeld voor functies 

aan boord, er worden standaarden ontwikkeld voor 

binnenvaartsimulatoren, ‘modelcursussen’ ontworpen, en eisen opgesteld 
voor whitelisted institutes.  

 
De bemanning van de binnenvaart zal steeds meer bestaan uit 

verschillende nationaliteiten. 
 

De sector zet in op ‘vergroening’ van de sector en de vloot. Er wordt 
overgestapt naar hybride schepen en motoren op LNG. Er komt meer 

aandacht voor omgevingsbewustheid in de sector. De rol van de 
binnenvaart in de logistieke keten wordt meer geprofileerd. 

 
De automatisering in de binnenvaart zet door onder het motto ‘meer doen 

met minder mensen’. Er komt meer nadruk op elektronica en digitale 
communicatie.  

 

Er wordt in de sector en de opleidingen meer aandacht besteed aan 
entrepreneurship („van vakmanschap naar ondernemerschap’). 

 
Er komen meer varianten in opleidingen. De eisen gesteld aan de 

bemanning worden meer geëxpliciteerd. 
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Het beroepsperspectief van leerlingen die een opleiding volgen in de 

nautische sector is goed. Er wordt (nog steeds) een tekort verwacht aan 
voldoende geschoold nautisch personeel. De nautische bedrijfssector 

maakt zich – door de invoering van de referentieniveaus voor Nederlands 

en rekenen en de mogelijke gevolgen hiervan op de slagingspercentages 
van leerlingen in zowel VMBO als MBO – zorgen over een voldoende 

aanbod van voor de beroepen in de nautische sector gekwalificeerde 
medewerkers.   

 
De verschillende overheden zijn van mening dat het relatief schone 

vervoer over water een toekomst heeft. 
 

 
Overheidsbeleid 

De zak-slaag-regeling voor leerlingen wordt (verder) aangescherpt. Er 
worden referentieniveaus voor taal en rekenen ingevoerd. Ook zet het 

ministerie van onderwijs in op de verbetering van de kwaliteit van de 
schoolexamens.  

In alle (examen)vakken in het vmbo wordt aandacht gevraagd voor 

Nederlandse spelling en rekenen.  
 

Het drempelloos doorstromen van leerlingen in het VMBO-leerwerktraject 
naar het MBO staat vanwege de gestelde referentieniveaus voor rekenen 

en Nederlands onder druk. Dit levert wellicht een toename van het aantal 
vroegtijdig schoolverlaters op. 

 
De Maatschappelijke Stage als deel van het curriculum van de school staat 

ter discussie. Onzeker is of het verplichte karakter hiervan blijft bestaan. 
 

De gemeentelijke bijdragen voor ‘Sport na schooltijd “ staan vanwege 
gemeentelijke bezuinigingen onder druk. Dit zou kunnen betekenen dat 

het MAH sportprogramma na afloop van de lessen voor eigen rekening 
gedaan moet worden of komt te vervallen. 

 

De extra bijdragen voor het nautisch onderwijs zijn niet geïndiceerd. Dat 
levert spanning op voor de begroting van de MAH waar deze bijdrage een 

substantieel deel van de bekostiging uitmaakt (schepen, huisvesting). 
 

De overheid oriënteert zich op het herstructureren van de VMBO- 
opleidingen in de sector Techniek, waaronder ook de opleiding Rijn- 

binnen en kustvaart valt. Mogelijk komt er één algemeen 
afdelingsprogramma Techniek met de daarbij behorende 

bekostigingssystematiek.  
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Samenwerkingsverband (en passend onderwijs) 

Het samenwerkingsverband waarvan de MAH deel uitmaakt zal samen 
met twee andere samenwerkingsverbanden in de regio opgaan in één 

nieuw samenwerkingsverband. Op deze wijze kan een dekkend onderwijs- 

en zorgaanbod voor leerlingen in de regio worden georganiseerd. 
 

Binnen het samenwerkingsverband zijn in het kader van passend 
onderwijs afspraken gemaakt over de ondersteuningsprofielen van de 

verschillende scholen die deel uitmaken van dit samenwerkingsverband. 
De MAH heeft in overleg met de partners binnen het 

samenwerkingsverband een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel 
zal consequenties hebben voor het aannamebeleid van de MAH.  

 
Het samenwerkingsverband stelt steeds hogere eisen aan het aanbod en 

de kwaliteit van de zorg. Het vraagt van de MAH een regelmatige 
verantwoording van de (kwaliteit van de) door de MAH geleverde zorg en 

begeleiding.  
 

De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg gaat van provincie naar de 

gemeente.  
 

 
Samenleving 

Een deel van de ouders heeft steeds hogere verwachtingen van de school 
en staan steeds kritischer tegenover de prestaties van de school. Ouders 

verwachten een intensieve communicatie met de school.  
 

Het potentieel aan leerlingen in een deel van het voedingsgebied van de 
MAH loopt terug. Tevens is de trend dat het aantal leerlingen in de 

beroepsgerichte leerwegen afneemt ten faveure van het onderwijs in de 
theoretische leerweg, het havo en het vwo. Daarnaast geldt dat steeds 

minder leerlingen kiezen voor een opleiding in de sector Techniek van het 
VMBO. 

 

 
Samenwerking met onderwijspartners 

Binnen de (verticale) beroepskolom wordt het onderwijs behalve op 
zogenaamde referentieniveaus ook op vakinhoud steeds meer op elkaar 

afgestemd.   
 

Op internationaal niveau worden e-learning modules ontwikkeld gericht op 
veiligheid, milieu en stabiliteit.  

 
De opleiding voor leraren binnenvaartkunde is opgeheven. Samen met 

partners in het nautische onderwijs wordt een nieuwe opleiding ontworpen 
en georganiseerd. 
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Dunamare 
De afdracht van de MAH aan Dunamare Onderwijsgroep betreft ook een 

deel van de extra rijksbijdrage voor de nautische scholen voor schepen en 

huisvesting. De schepen kampen hierdoor met een structureel tekort op 
de begroting.  

 
Binnen Dunamare bestaan twee scholen voor Rijn- binnen- en kustvaart: 

MAH en MCV. In de komende jaren zal door het College van Bestuur in 
overleg met overige onderwijspartners van de Maritieme Academie een 

keuze worden gemaakt over de aansturing van deze twee  nautische 
scholen. 

 
In het kader van de beoordelingscyclus wordt door de school ingezet op 

‘kwaliteit voor de klas’. Dit betekent in sommige gevallen het ontslag van 
personeel. De MAH maakt zich zorgen over de kosten die gepaard gaan 

met het beëindigen van het dienstverband van personeel.  
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Koers Maritieme Academie Harlingen 

 
 

 

Ons instituut (school, schip en huisvesting) realiseert haar missie, het 
verzorgen van goed voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor 

onze leerlingen en een goede begeleiding en verzorging van onze 
bewoners op de huisvesting, vanuit de volgende visie: 

  

“WATER” en “VAREN” motiveert onze leerlingen, en onze leerlingen 

worden opgeleid voor het uitoefenen van een varend beroep. Met deze 
uitgangspunten stemmen wij onze didactische en pedagogische 

activiteiten in het onderwijs zo veel als mogelijk af op de individuele 

leerling. Onze begeleidende en verzorgende activiteiten op de huisvesting 
worden afgestemd op de behoefte van de individuele bewoner.  

 
Wij baseren de didactiek in ons onderwijs op het opdrachtgestuurde en 

competentiegerichte leren. Daarbij wordt een verbinding gelegd tussen de 
niet-beroepsgerichte vakken en het beroepsgerichte vak, en de latere 

beroepspraktijk.  
 

De pedagogische aanpak in ons onderwijs op school en de begeleiding en 
verzorging op de huisvesting baseren we op de principes van de 

„verbindende school‟ waaronder het „herstelrecht‟‟ bij het oplossen van 
conflicten. 

 
Personeelsleden van ons instituut richten de verdere verdieping van hun 

professionaliteit op de gewenste didactische en pedagogische aanpak in 

het onderwijs, en de gewenste wijze van begeleiden en verzorgen van de 
bewoners op de huisvesting. 

 
Een klimaat van veiligheid en welbevinden op school en huisvesting is  

voor leerlingen, bewoners en personeel een voorwaarde om de  
onderwijskundige ambities van de school maar ook de begeleidende en 

verzorgende taken van de huisvesting waar te maken.  
 

Ons instituut oriënteert zich intensief op de omgeving, en werkt 
constructief samen met (onderwijs)partners en andere belanghebbenden. 

 

 
 

School, schepen en huisvesting vormen gezamenlijk de pijlers van het 
onderwijs op de Maritieme Academie Harlingen. 
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Leerlingen van de Maritieme Academie hebben een (sterke) affiniteit met 

‘Water’ en ‘Varen’. Zij komen naar onze school met een duidelijk en 
uitdagend perspectief: het nautische beroep. Dit perspectief motiveert de 

leerlingen op onze school en van hieruit realiseren wij onze 

onderwijskundige taak. 
 

Voor onze leerlingen is het verwerven van adequate beroepsgerichte kennis 
en de bij het nautische  beroep behorende vaardigheden en attitude 

belangrijk. Tegelijkertijd reikt het doel van ons onderwijs verder dan (de 
voorbereiding op) het beroep en het behalen van een beroepsgericht 

diploma alleen. Wij willen de leerlingen ook voorbereiden op een loopbaan in 
het vervolgonderwijs - voor het grootste deel van de leerlingen het nautisch 

vervolgonderwijs - en hun verdere maatschappelijke loopbaan.  
 

Digitalisering, informatisering en automatisering nemen een grote vlucht in 
de bedrijfssector, onderwijs en  samenleving. De MAH past haar eigen 

onderwijs voor wat betreft o.a. inhoud en leermiddelen aan deze 
ontwikkelingen aan.  

 

De basis van de didactiek wordt gevormd door het opdrachtgestuurde en 
competentiegerichte leren. Met het werken vanuit deze leerconcepten wil de 

MAH zo hoog mogelijke leeropbrengsten voor de leerlingen bereiken. 
‘Verbinding’ tussen het leren op school en de beroepspraktijk, tussen (de 

inhoud van) de beroepsgerichte en niet beroepsgerichte vakken vormen een 
belangrijke leidraad voor het ontwerpen van een voor leerlingen uitdagende 

leeromgeving.  
 

De leeromgeving is voor een belangrijk deel gedigitaliseerd. Leerlingen 
krijgen hiermee de gelegenheid zich voor te bereiden op een sterk 

geautomatiseerde beroepspraktijk maar ook op een leven lang leren waarin 
ICT een (steeds) belangrijke(re) rol speelt, en is voorbereid op het gebruik 

van ICT in het dagelijkse leven.    
 

Ons instituut beschikt over moderne opleidingschepen. Deze leermiddelen 

spelen een belangrijke rol in de beroepsgerichte component van het 
onderwijs op de MAH. 

 
De Maritieme Academie Harlingen verzorgt behalve onderwijs ook de 

huisvesting van leerlingen (dan bewoners). Een belangrijk deel van de 
bewoners verblijft op de huisvesting tijdens schoolweken van maandag tot 

en met vrijdag. Dit voegt een belangrijke taak toe aan ons instituut: 
begeleiding en verzorging van de bewoners van de huisvesting.  

 
De Maritieme Academie Harlingen hanteert in pedagogisch opzicht in zowel 

onderwijs, verzorging en begeleiding van leerlingen (lees ook bewoners op 
de huisvesting) de principes van de ‘Verbindende School’: Iedere leerling is 

de moeite waard en wordt gewaardeerd om wie hij/zij is, wat hij/zij kan en 
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wat hij/zij doet, binnen zijn/haar mogelijkheden en de kaders van de school. 

Leerlingen voelen zich veilig, hebben invloed en kunnen persoonlijke relaties 
aangaan.  

 

Een substantieel deel van onze leerlingen heeft extra ondersteuning nodig. 
Deze extra ondersteuning zien we als een onlosmakelijk deel van onze 

onderwijskundige en pedagogische taak en is gericht op het wegwerken van 
leerachterstanden, en het wegnemen of voorkomen van belemmeringen bij 

het leren van leerlingen. Het zorgteam vervult een belangrijke rol in de 
leerlingenzorg op school maar leerlingenzorg is niet alleen de ‘zorg’ van dit 

team. Alle personeelsleden vervullen hierin een rol. 
 

Deskundig personeel dat werkt in teamverband en zich in de organisatie ten 
volle verantwoordelijk weet voor de  taken van de school en de wijze 

waarop de school haar doelen wil realiseren (de koers) is een kritische 
succesfactor. Een voortgaande verdieping van de professionaliteit maar ook 

de ondersteuning van de ontwikkeling van de eigen loopbaan van het 
personeel zijn kerndoelen van het personeelsbeleid. 

 

De Maritieme Academie Harlingen onderhoudt vanwege het specifieke 
karakter van de opleiding contacten met en werkt samen met drie andere 

scholen die de opleiding voor Rijn-, binnen- en kustvaart verzorgen. 
 

Onze school wil in samenwerking met het (nautische)vervolgonderwijs, 
zowel MBO als HBO, de leerlingen efficiënte leerroutes bieden. Wij werken 

dan ook samen met andere onderwijs- en opleidingsinstituten in de 
Maritieme Academie: een verticale beroepskolom waarin intensief wordt 

samengewerkt tussen VMBO-, MBO-, en Hbo-opleidingen. Leerinhoud en 
didactiek worden steeds verder op elkaar afgestemd. 

 
De Maritieme Academie Harlingen onderhoudt intensieve contacten met de 

maritieme sector van het bedrijfsleven in Nederland en in het buitenland. 
Ons instituut neemt deel aan verschillende (inter) nationale 

samenwerkingsverbanden en overlegorganen.  

 
Onze school vervult een actieve rol in de regio Noordwest Friesland waarin 

zij gevestigd is. Wij onderhouden nauwe contacten en werken samen met 
het basisonderwijs, de andere scholen voor voortgezet onderwijs in deze 

regio, en zoeken naar kansen om het onderwijs in de regio Noordwest 
Friesland te verbeteren en een goede aansluiting tussen school, werk en 

samenleving te waarborgen. 
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Streefbeeld van de Maritieme Academie Harlingen 

 
 

 

Het streefbeeld is afgeleid uit de Koers, de sterktezwakteanalyse van de 
school en de externe ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) waar de 

school mee te maken krijgt. Aan het einde van de schoolplanperiode 
2013-2017 zal ons instituut het volgende bereikt hebben: 

 

 
 

Voor elke leerweg (inclusief LWT) bestaat een bij het betreffende 
onderwijsniveau passend programma. De onderwijsinhoud in de 

verschillende leerjaren van de beroepsgerichte leerwegen (inclusief LWT) 
en de gemengde leerweg is beschreven en op elkaar afgestemd.  

Voor leerlingen is sprake van een doorlopende leerlijn in het geboden 
onderwijs, en zij ontvangen het bij hen passende onderwijsaanbod. 

 
De Maritieme Academie Harlingen biedt naast de ‘normale’ beroepsgerichte 

leerwegen routes ook leerwerktrajecten aan voor die leerlingen voor wie het 
reguliere VMBO-diploma Rijn-, binnen- en kustvaart niet bereikbaar is. Op 

deze wijze kunnen leerlingen worden begeleid naar aansluiting op vervolg-
opleiding en werk.  

 

Het onderwijsleerproces is zo georganiseerd dat het aansluit bij de 
individuele leerbehoefte van elke leerling. Iedere leerling kan – op basis 

van de eigen leerstijl(en) - in een zelf gekozen tempo het curriculum 
doorlopen en de stof verwerken. De leerling wordt in staat gesteld (een 

deel van) het eigen leren te organiseren (wat leer ik, wanneer leer ik, 
waar leer ik, in welk tempo leer ik). 

 
Er wordt (in de onderbouw) daar waar sprake is van het gebruik van 

referentieniveaus in het onderwijs (Nederlandse taal, rekenen) behalve in 
jaarklassenverband ook gewerkt in niveaugroepen (remediërend, 

onderhoudend, excellerend).  
 

Het onderwijs in de binnenvaart voldoet volledig aan de Europese 
richtlijnen voor het onderwijs in de binnenvaart. Het gebruik van 

simulatoren is geïntegreerd in de opleiding. 

 
Het (binnenvaart)onderwijs is grotendeels geïndividualiseerd. Leerlingen 

werken in eigen tempo aan de hand van leer – en ontwikkellijnen. Hierbij 
is het indelen van leerlingen in (jaar)klassen voor een deel doorbroken.  

 
Leraren richten zich bij het verzorgen van het onderwijs meer op het 

individueel leren van leerlingen en houden bij de organisatie van hun 
onderwijs meer rekening met individuele verschillen tussen leerlingen.  
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De MAH maakt in het onderwijs gebruik van moderne op Informatie en 
Communicatie Technologie gebaseerde leermiddelen. Zowel in de 

beroepsgerichte component van het onderwijs als in het algemeen 

vormende onderwijs. Leerlingen kunnen hierdoor op maat worden 
bediend: Zij volgen hun eigen (gedigitaliseerde) leerlijn en vorderingen 

worden (digitaal) gemonitord en gemeten. 
 

Er is in het onderwijs aandacht voor ‘manuele intelligentie’. Daarmee 
wordt bedoeld dat medewerkers leerlingen niet alleen maar beoordelen op 

hun cognitieve prestaties maar ook positieve aandacht schenken aan hun 
praktische vaardigheden. 

 
De criteria voor het plaatsen van leerlingen in het leerwerktraject zijn 

beschreven, afgestemd en in overeenstemming met de mogelijk te 
behalen beroepskwalificaties. De criteria worden strikt toegepast bij de 

beslissing of een leerling in aanmerking komt voor een leerwerktraject. 
 

Het pedagogisch-didactisch handelen van de medewerkers op school, 

schepen en huisvesting is afgestemd op de principes van de ‘Verbindende 
School’ (waaronder het herstelrecht). Deze pedagogische principes zijn 

duidelijk zichtbaar in het handelen van het personeel op school, schepen 
en huisvesting. 

 
Medewerkers zijn in staat om vanuit hun pedagogische taak in het kader 

van de leerlingbegeleiding een ‘objectieve’ beschrijving te geven van het 
gedrag van een leerling. Het klassen/groepsmanagement is adequaat. 

 
Opbrengsten (van het onderwijs) zijn helder omschreven en worden door 

de medewerkers beschouwd als taakstellend. Teams en individuele 
docenten leggen verantwoording af over hun bijdrage aan de 

opbrengsten. 
 

De leerinhouden en het didactisch handelen van en in het VMBO en het 

MBO zijn goed op elkaar afgestemd met als effect dat leerlingen makkelijk 
kunnen doorstromen.  

Er bestaan afspraken tussen VMBO en MBO voor wat betreft de 
doorstroom van leerlingen van de beroepsgerichte leerwegen (basis- en 

kaderberoepsgerichte leerweg) en de gemengde leerweg naar het MBO.  
De gemengde leerweg in het VMBO sluit aan op de niveau 3 en niveau 4 

opleidingen van het MBO. 
 

Leerlingen worden toegelaten en adequaat geplaatst in de verschillende 
leerwegen (al dan niet met leerwegondersteuning) op basis van de Friese 

plaatsingswijzer. 
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De huisvesting waar de leerlingen door de week verblijven is veranderd in 

een ‘Maritiem Hotel’. Verzorging en begeleiding op de huisvesting is 
afgestemd op de bewoners. Er bestaat voor de bewoners een sfeer van 

veiligheid, geborgenheid en vertrouwen op de huisvesting. Bewoners 

hebben meer eigen verantwoordelijkheid voor hun leef- en 
woonomgeving, en krijgen meer keuzeruimte daar waar het gaat om 

bijvoorbeeld het activiteitenprogramma en de tijden waarop gegeten 
wordt. Ook worden zij ondersteund bij het leren. 

 
Huisvestingsmedewerkers handelen meer als ‘gastheer’ met een 

pedagogische taak en spreken elkaar hierop aan. De kwaliteit van de 
‘dienstverlening’ en het pedagogisch handelen van medewerkers wordt 

doorlopend bewaakt. 
 

De samenstelling van het personeel op de huisvesting is veranderd: er 
werken meer jongere medewerkers en meer vrouwen op de huisvesting. 

 
De teams (onderwijs- en huisvestingteams, het managementteam en het 

team aan boord van de opleidingschepen) weten zich verantwoordelijk 

voor hun taak en werken resultaatgericht. 
 

Bij- en nascholing maken een integraal deel uit van het professionaliseren 
van personeel en afspraken daarover zijn expliciet opgenomen in de 

jaartaak van het personeel. 
 

De communicatie tussen medewerkers (van de verschillende eenheden 
school, schepen en huisvesting) is professioneel: Medewerkers spreken 

elkaar aan op hun handelen als ‘professional’. Tevens reflecteren zij op 
systematische en effectieve wijze op het eigen handelen.  

 
De MAH is financieel gezond. 
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Doelstellingen van de Maritieme Academie Harlingen 

 
 

 

De koers van onze school, de invloed van externe ontwikkelingen, de 
inventarisatie van sterke en zwakke punten die onze school op dit 

ogenblik kent, leiden tot een streefbeeld dat samengevat wordt in 
doelstellingen voor de komende vier jaar. De doelstellingen zijn verdeeld 

in een aantal categorieën: Strategisch, Onderwijs, Begeleiding en Zorg 
voor leerlingen, Personeel en Organisatie, Middelen, Zorg voor kwaliteit, 

en Overig.   

 
 

 
5.1 Strategisch 

 
5.1.1  Continueren van de Maritieme Academie Harlingen als reguliere 

opleiding voor Rijn- binnen en kustvaart in samenwerking met 
de nautische bedrijfssector en de verschillende bij de opleiding 

betrokken overheden 
 

5.1.2 (Verder) Verstevigen van de positie van de Maritieme Academie 
Harlingen als regionaal, (inter)nationaal nautisch opleiding- en 

kenniscentrum 

 
5.1.3 Profileren van de reguliere opleiding Rijn-, binnen en kustvaart 

van de MAH binnen het totale aanbod van opleidingen die leiden 
tot de beroepskwalificatie van matroos    

 
5.1.4  Stabiliseren van de omvang van de school 

 
 

 
5.2 Onderwijs: organisatie, inhoud, didactiek, pedagogiek, rendement en 

doorstroom   
 

5.2.1   Herontwerpen van het curriculum van het leerwerktraject 
 

5.2.2  Flexibiliseren van de duur van de digitale leerlijn in het 

binnenvaartonderwijs 
 

5.2.3 Aanpassen van het onderwijs in de AVO-vakken aan de 
onderwijskundige ambities van de school  

5.2.3.1 Meer individualiseren van het onderwijs in de AVO-vakken 
5.2.3.2 Intensiveren van het gebruik van ICT in de AVO-vakken 

5.2.3.3 Verbinden van het onderwijs in het vak binnenvaartkunde en 
de AVO-vakken 
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5.2.4 Verbeteren van de afstemming van de leerinhoud en het 
didactisch handelen in VMBO en MBO 

 

5.2.5 Verder verbeteren van het klassen/groepsmanagement van 
het onderwijzend personeel 

 
5.2.6 Verbeteren van de kwaliteit van toetsen 

 
5.2.7 Verbeteren van de (examen)resultaten van de gemengde 

leerweg 
 

5.2.8 Verkleinen van de verschillen tussen SE en CSE 
 

5.2.9 Verbeteren van het onderwijsrendement voor een aantal 
specifieke vakken  

 
5.2.10 Ontwikkelen van een alternatieve leerroute (VMBO-MBO) voor 

leerlingen in het leerwerktraject 

 
 

 
5.3 Begeleiding en zorg voor leerlingen 

 
 

5.3.1 Verder professionaliseren van het (pedagogisch)handelen van 
alle medewerkers 

 
5.3.2  Afstemmen van de toelating en plaatsing van leerlingen op het 

ondersteuningsprofiel van de MAH zoals overeengekomen 
binnen het Samenwerkingsverband 

 
5.3.3 Verhelderen van de inzet van zorggelden 

 

 
 

5.4 Personeel en organisatie 
 

5.4.1  Verhelderen en explicieter beschrijven van de uitgangspunten 
van de teamorganisatie 

 
5.4.2 Opzetten van een teamplan voor de schepen 

 
5.4.3 Volledig uitvoeren van de IPB- gesprekscyclus 

 
5.4.4 Vergroten van de professionele ruimte van teams  
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5.4.5 Vergroten van het draagvlak bij personeel bij invoering van 

nieuw beleid 
 

5.4.6  Ontwikkelen van een scholingsplan voor de medewerkers van 

de huisvesting 
 

5.4.7 Verzorgen van een meer evenwichtige samenstelling van het 
personeel op de huisvesting qua leeftijd en verhouding tussen 

mannen en vrouwen 
 

5.4.8 Verbeteren van het resultaatgericht werken van teams en 
teamleiders 

 
5.4.9 Realiseren van financiële verantwoordelijkheid voor 

teamleiders 
 

 
 

5.5 Middelen en financiën 

 
5.5.1  Verbeteren van de financiële positie van onderdelen van de 

Maritieme Academie Harlingen (schepen en huisvesting)   
 

5.5.2  Aanpassen van de huisvesting aan moderne huisvestingseisen 
 

 
 

5.6 Zorg voor kwaliteit 
 

5.6.1 Verbeteren van het beleidsmatig denken en het 
onderwijskundig leiderschap van het managementteam 

 
5.6.2  Verbeteren van de kwaliteit van de teamplannen en het 

verstevigen van de relatie tussen managementcontract en 

teamplannen   
 

5.6.3  Verbeteren van het resultaatgericht werken door teams en 
teamleiders 

 
5.6.4  Verbeteren van het monitoren, evalueren en vastleggen van 

de resultaten van beleid en verbeteracties 
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5.7 Overig 

 
5.7.1 Verbeteren van de communicatie tussen het OOP van de school 

en de huisvesting 

 
5.7.2 Verstevigen van de relatie tussen (medewerkers van) de 

huisvesting en de school 
 

5.7.3 Transformeren van de huisvesting tot ‘Maritiem Hotel’: 
Verbeteren van de cultuur en het professionele klimaat op de 

huisvesting  
 


