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‘Ontdek jezelf en de wereld om je heen’ 
 

Jubileumjaar 
Het Maaslandcollege kijkt terug op een bijzonder jaar met als hoogtepunt 75 jaar 
Maaslandcollege. Dat hebben we groots gevierd samen met leerlingen, collega’s, oud-
collega’s en oud-leerlingen. We hebben de school en de mensen die er leren en werken op 
verschillende momenten in het zonnetje gezet. Zo was er een puzzelweek over de 
geschiedenis van het Maaslandcollege waarin vele klassen hebben gestreden om een 
mooie prijs en zijn we samen naar de Efteling geweest. Ons jubileumjaar is officieel geopend 
met collega’s, oud-collega’s en partners van het Maaslandcollege en tot slot was er een zeer 
geslaagde reünie waar meer dan 2500 oud-leerlingen en collega’s samen met ons 
herinneringen hebben opgehaald en samen hebben gefeest. Op naar 100 jaar 
Maaslandcollege! 

Oekraïne 
2022 was ook het jaar van de oorlog in Oekraïne. Verbijsterd en ontdaan leefde ook het 
Maaslandcollege mee met de mensen in Oekraïne. Met de komst van de eerste groep 
vluchtelingen heeft het Maaslandcollege in samenwerking met het ISK een groep leerlingen 
opgevangen in ons huiskamerlokaal, dat door een groep betrokken collega’s en leerlingen 
was ingericht, om hen een warm welkom te bieden. De Oekraïense leerlingen hebben rust, 
warmte en onderwijs ontvangen dankzij betrokken vrijwilligers en docenten die extra tijd 
hebben gecreëerd om deze leerlingen eerste opvang te verlenen. Aan het einde van 
schooljaar 2021-2022 zijn al onze Oekraïense leerlingen naar het ISK gegaan. 

Aanmeldingen 
In maart moesten we constateren dat de aanmeldingen lager waren dan verwacht. Voor het 
gehele personeel een reden om kritisch te kijken naar ons onderwijs. Er zijn bouwteams 
opgericht waarin docenten en schoolleiding samen aan de slag zijn gegaan met 
onderwerpen als een aantrekkelijk vwo, ons GO! concept, onze communicatie intern en 
extern. Dit heeft 3 mooie modules opgeleverd voor ons vwo, de schoolkrant met informatie 
voor ouders en leerlingen is weer in de lucht en we hebben met name gewerkt aan 
verbetering van de flexuren voor leerlingen. 

  



 

Examenresultaten 
In 2022 hebben in totaal 341 leerlingen een diploma behaald op mavo, havo en vwo. Een 
lichting leerlingen die in coronatijd hebben geleerd voor hun schoolexamens. Vaak hebben 
ze dat vanuit huis moeten doen door les te volgen via Teams. Ons slagingspercentage was 
met 90% voor mavo, 77% voor havo en 88% voor vwo, lager dan wij normaal gesproken 
laten zien. Corona heeft daar ook aan bijgedragen. Het is ook een groep leerlingen die veel 
niet hebben kunnen doen wat voorheen standaard onderdeel was van ons onderwijs. Geen 
reizen bijvoorbeeld, geen stage, omdat grenzen op slot gingen en reizen naar het 
buitenland niet verantwoord was. Corona heeft een grote impact gehad op leerlingen, 
docenten en de school en de effecten daarvan zijn de school nog niet uit.  

NPO 
Vanuit de NPO-scan is naar voren gekomen dat leerlingen vooral behoefte hebben aan een 
stilteruimte om te kunnen werken aan leer- en huiswerk. Daarnaast is er behoefte aan om 
op individuele vraagstukken individuele begeleiding te krijgen. Aan beide vragen kunnen we 
goed voldoen. We hebben een groot stilteplein in de school dat wordt bemenst door de 
onderwijshelden van Lyceo. De secties hebben extra uren gekregen om leerlingen met 
individuele leervragen te kunnen begeleiden. 

Op sociaal en emotioneel welbevinden hebben we een extra orthopedagoog/psycholoog in 
de school die leerlingen helpt met ondersteuningsvragen op dit gebied. 

In de vroege zomer verdween corona naar de achtergrond en konden we voor het eerst 
weer een fysieke open dag organiseren voor de leerlingen van groep 7. We hebben heel 
veel ouders en leerlingen ontvangen in onze school en dat voelde goed. En, voor het eerst 
sinds corona hebben we met de start van schooljaar 2022-2023 weer buitenlandse reizen 
kunnen organiseren voor onze leerlingen. Wij hopen dat de impact van corona op ons 
onderwijs definitief naar de achtergrond verdwijnt. 

Organisatie in ontwikkeling 
Het Maaslandcollege heeft in 2022 een nieuwe rector gekregen waarmee de school na een 
periode van wisselingen weer kan bouwen aan een stabiele schoolleiding en staf. In 2022 
hebben we afscheid genomen van 3 leden van de schoolleiding en 2 nieuwe 
afdelingsleiders aangenomen. Daarnaast is ook onze staf vernieuwd met een manager 
bedrijfsvoering en per 1 februari 2023 is een nieuwe medewerker P&O gestart. Met dit 
vernieuwde team werken we aan een nieuwe manier van werken op het Maaslandcollege. 
We ontwikkelen ons richting een professionele organisatie met een duidelijke structuur en 
goede communicatie. Daarnaast heeft het Maaslandcollege te maken met dalende 
leerlingaantallen en dat betekent dat we ook de rol en taakverdeling onderzoeken om in de 
toekomst in te kunnen spelen op minder inkomsten, zonder dat dit ten koste gaat van de 
kwaliteit van ons onderwijs. 



 

Onderwijsontwikkeling 
Op onderwijskundig gebied werken we met het mavo-team aan de nieuwe leerweg. Het 
havo-team werkt aan de kwaliteit van toetsing en examinering en heeft een plan uitgewerkt 
dat ook het mavo-team en het vwo-team gebruiken ten behoeve van resultaatverbetering 
op het gebied van doorstroom en examenresultaten.  

Binnen het Maaslandcollege heeft de daling van leerlingaantallen grote impact gehad op 
ons als medewerkers. Er is kritisch gekeken naar ons onderwijs en er zijn een aantal 
verbeterpunten benoemd waaraan wij met zijn allen moeten werken om weer een 
aantrekkelijke school te worden voor leerlingen en ouders. De belangrijkste 
ontwikkelpunten: communicatie, een aantrekkelijk vwo-profiel en het GO! concept worden 
uitgewerkt in bouwteams. De eerste resultaten hiervan zijn begin schooljaar 2022-2023 al 
zichtbaar en dat geeft vertrouwen dat wij in de toekomst weer meer leerlingen gaan 
aantrekken. 

Kansenverbeteringen 
Onze docenten die als coach aan de slag gaan, worden opgeleid door de HAN en zijn 
vaardig in het krachtgericht coachen. Met deze vaardigheden zijn zij in staat de individuele 
leervragen van leerlingen zichtbaar te maken en de leerling te begeleiden bij het werken 
hieraan. Daarmee werken wij aan het verbeteren van de vaardigheden van onze leerlingen 
en dragen wij bij aan verbeteren van kansen voor al onze leerlingen.  

Daarnaast werken we samen met basisschool Hertogin Johanna V aan een mooie 
brugroute. In onze brugroute werken leerlingen uit groep 7 en 8 samen met onze leerlingen 
uit klas 1 en 2. Dat levert leerlingen mooie ervaringen op terwijl zij werken aan de 21e-
eeuwse vaardigheden. 

Leerlingen die kiezen voor de brugroute werken samen aan vakoverstijgende thema’s. 
Daarnaast is er ruimte voor extra taal en rekenen voor de leerlingen van het 
Maaslandcollege en krijgen de leerlingen van de basisschool Engels en wiskunde van 
docenten van het Maaslandcollege. Een mooi voorbeeld van 10-14 onderwijs als 
keuzemogelijkheid voor leerlingen die dit interessant vinden. 

Tot slot 
In 2022 hebben we met veel plezier en energie gewerkt aan een nieuw schoolplan voor 
2023 – 2027. In juni 2023 willen we ons nieuwe schoolplan presenteren. Hier kijken we al 
naar uit. 
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