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SCHOOLPLAN  2017-2021

Voor u ligt het schoolplan 2017-2021. Dit plan vormt het kader voor de gewenste ontwikkelingen voor de komende jaren en voor de resultaten die 
we over vier jaar met elkaar bereikt willen hebben. Voorafgaand aan de opstelling van dit schoolplan zijn verschillende onderwijsthema’s tijdens een 

schoolbrede studiedag met het docententeam gezamenlijk uitgewerkt. Daarbij waren de nieuw geformuleerde  
missie en visie van de school leidend. Deze zijn na inbreng van alle teams tot stand gekomen.

Het schoolplan staat voor een integrale aanpak verdeeld over verschillende domeinen, zoals rechtsboven in model is weergegeven. Dit model  
hanteren we ook bij de uitwerking van ons kwaliteitsmodel. We sturen op een viertal domeinen en reflecteren jaarlijks op leerlingresultaten.

Middels een sterkte-zwakteanalyse* is bepaald waar we op dit moment staan. Daarnaast  wordt aangegeven wat we over vier jaar bereikt willen 
hebben en hoe dit zich vertaalt in termen van gedrag. Het schoolplan en de daarvan afgeleide jaarplannen zijn kaderstellend voor de teamplannen, 
sectieplannen en persoonlijke ontwikkelingsplannen die jaarlijks opgesteld worden. In deze jaarplannen zijn de overeengekomen ontwikkelingen en 

aanpassingen van het schoolplan, die voortkomen uit de jaarlijkse reflectie op leerlingresultaten, meegenomen.

* Toelichting Sterkte-Zwakteanalyse 

Het schoolplan is weergegeven als PowerPoint -voorstelling die met een muisklik pagina voor 
pagina kan worden doorlopen. Bovenstaand schema bevat echter ook hyperlinks. Met een klik op 

een button of tekstlink kom je rechtstreeks op de betreffende pagina.
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Omgevingsfactoren
Waarom? Waarom doen we wat we doen? ‘Driving Motivation For 
Action’: in onze onderwijsorganisatie wordt dit ingegeven door 
stakeholders, een gezamenlijk opgestelde missie en visie en het 
wettelijk kader.

omgevingsfactoren

Waarom

Omgeving

Stakeholders doen er toe en beïnvloeden het onderwijs op het Bonhoeffercollege.

Zo monitoren wij de ideeën en meningen van leerlingen en ouder(s) middels tevredenheidsonderzoeken die zijn gericht op onderwijs, begeleiding en de ontwikkelingen 
die worden ingezet. Voorts zorgen we voor een structuur die inspraak van leerlingen en ouders mogelijk maakt. Het overleg met ouders verloopt via de ouderraad. Met 
vertegenwoordigers uit alle opleidingen vormen zij een klankbord voor de ontwikkelingen die we willen inzetten. Leerlingen hebben inspraak middels een aantal 
commissies die meewerken en -denken op het gebied van de schoolkrant, examenactiviteiten, feesten, sociale activiteiten en de leerlingenraad met vertegenwoordigers 
uit alle leerjaren en opleidingen. De inbreng van leerlingen en ouders is in dit schoolplan o.a. terug te lezen bij de thema’s mentoraat, maatwerk, digitaal 2.0 en de 
professionele cultuur. 

De inbreng van primair onderwijs komt binnen via het platform POVO en een nog intensiever contact dat wij gaan leggen met de basisscholen in onze regio. In het 
nieuwe PR-plan hebben we beschreven hoe we dat gaan doen.

Naast het actief participeren in verschillende netwerken als Bètapartners, Netwerk Technasium Noord-Holland Noord, Rotary Castricum, Directienetwerk NHN en Jetnet
onderhouden we contacten met diverse vervolgopleidingen op mbo-, hbo- en academisch niveau. We zijn hierdoor op de hoogte van diverse ontwikkelingen waardoor 
we de leerlingen nog beter kunnen voorbereiden op vervolgonderwijs.

Met de ontwikkelingen van het LOB-programma en Technasium verwachten we een echte beïnvloeding van ons onderwijs door (non-)profitorganisaties in de regio.                              
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Missie

omgevingsfactoren

Waarom

Het Bonhoeffercollege is een school:
 waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn;
 waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid, vanuit de kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen; 
 waar bewust gewerkt wordt aan de integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding;
 waar we iedereen meenemen naar het best mogelijke resultaat.

De ideale school:
 gaat de relatie aan met haar leerlingen, zodat er onderwijs op maat kan worden gegeven en iedereen gemotiveerd is. Iedereen telt mee en niemand blijft achter;
 schept een veilige omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, hun omgeving en hun eigen leerproces;
 maakt waardering voor uitblinken op het gebied van leren en talentontwikkeling zichtbaar door diploma’s en getuigschriften;
 heeft aandacht voor verdieping, levensbeschouwing, kunst en cultuur;
 koestert de verwondering en stimuleert onderzoek;
 integreert technologische ontwikkelingen en ICT op zinvolle wijze;
 zet jongeren in de samenleving op wie we trots zijn: met een grote verscheidenheid aan talenten, kennis, vaardigheden, mooie herinneringen en een rotsvast vertrouwen in de 

toekomst.

Het Bonhoeffercollege streeft ernaar iedere dag opnieuw zo’n school te zijn.

Visie
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Wettelijk/bestuurlijk kader

omgevingsfactoren

Waarom

Net als andere scholen heeft het Bonhoeffercollege te maken met wet en regelgeving, een sectorakkoord* en een bestuurlijk kader** die richtlijnen geven op het gebied 
van het vereiste professionele klimaat, de horizontale dialoog, de lerende cultuur, het daarop afgestemde integraal personeelsbeleid, maatwerk en differentiatie, een 
eigentijdse digitale inbreng, het op orde hebben van leerling-zorg en tot slot de harde kwaliteitsgegevens.

De richtlijnen zijn sturend en zijn, gecombineerd met een eigen visie op goed onderwijs en de inbreng van stakeholders, terug te lezen in het schoolplan 2016-2020.

Met onderstaande hyperlinks krijgt u toegang tot de samenvatting van het sectorakkoord en het strategisch plan SVOK.

* Toelichting Sectorakkoord **http://magazine.svok.nl/koersplan-svok-2017-2021
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Strategie
Hoe? Het opbrengstgericht werken wordt ingezet om de ontwikkelingen,
weergegeven bij domeinen in te zetten. Collega’s krijgen de ruimte om vanuit hun 
drive te kunnen werken. Verwachtingen zijn wederzijds helder. Dit betekent dat je 
eigenaarschap kan geven als de ontvanger weet wat je wilt. Wat verwachten wij van 
secties, teams en andere geledingen binnen de school? De professionele dialoog 
gericht op de intrinsieke motivatie moet worden ingezet om bovenstaande te 
realiseren.

MT

Ingegeven door schoolvisie, wettelijke bepalingen en omgevingsfactoren hebben we kort en bondig beschreven Wat we in vier jaar willen realiseren. Dit schoolplan geeft 
daarmee de kaders weer waarbinnen MT, teams, secties en individuele medewerkers operationele activiteiten en ontwikkelingen inzetten. Per jaar worden de 

doelstellingen resultaatgericht in een schooljaarplan* weergegeven. Teams en secties gebruiken dit voor de eigen jaarplannen. In een professionele cultuur gaan we uit 
van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaatgericht handelen en de discussie met elkaar over het hoe. We maken daarbij gebruik van de professionele 

dialoog, beschikbare data, de bestaande expertise en het enthousiasme van collega’s.  

Per jaar evalueren we op leerlingresultaten zoals weergegeven in ons nieuwe kwaliteitsmodel. Per jaar gebruiken we deze data bij het opstellen van de nieuwe 
jaarplannen en een mogelijke bijstelling van het schoolplan.

Management team/ teams/ secties
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Sturingsdomeinen
Wat? De doelstellingen per domein, ingegeven door geformuleerde 
omgevingsfactoren, zijn in algemene zin in het schoolplan beschreven. Hierdoor 
ontstaat professionele ruimte voor teams en secties. We stellen vast waar we op 
dit moment staan (sterkte-zwakteanalyse), bepalen de koers en beschrijven kort 
en bondig per domein wat we willen bereiken. Voorts geven we aan hoe we er na 
vier jaar voor staan.  

Sturingsdomeinen

Wat

Op de dia’s ‘sturingsdomeinen’ hebben we per domein aangegeven op welke thema’s we de komende vier jaar een ontwikkeling inzetten. Bij ieder thema is kort 
aangegeven wat het thema behelst, wat we willen bereiken en hoe we dat straks terugzien in gedrag en/of concrete situaties. De omschrijving in dit schoolplan is een 

uitwerking van de medewerkersstudiedag in mei 2016. Hierdoor hebben we bij de meeste thema’s de input van zo’n 50 à 60 collega’s kunnen verwerken. 

De thema’s in het schoolplan zijn kort en bondig beschreven. In het afgeleide schooljaarplan wordt beschreven aan welke resultaten dat jaar gewerkt gaat worden. Aan de 
hand van dit jaarplan stellen teams en secties ieder schooljaar hun eigen plannen op. Deze worden aan het MT gepresenteerd, doorgesproken en zonodig bijgesteld. 

Met behulp van kwaliteitsdata (zie Leerlingresultaten) wordt aan het eind van de komende vier schooljaren gereflecteerd op de ontwikkeling van de verschillende 
thema’s. Met behulp van de  doorgesproken analyse worden nieuwe inzichten verwerkt in de volgende jaarplannen.   
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Cultuur

Sturingsdomeinen

Wat

In de sterkte-zwakteanalyse* wordt aangegeven dat de school goede stappen heeft gemaakt richting een professionele cultuur. Op de studiedag van 26 mei 2016 is 
aangegeven door de docenten dat we de komende jaren meer werk moeten maken van eigenaarschap en (zelf)reflectie.  

Over vier jaar is het vanzelfsprekend dat alle collega's een open houding hebben ten opzichte van elkaar. Er wordt regelmatig gereflecteerd op eigen handelen en op
ontwikkelingen die gaande zijn. Dit doen we middels het voeren van een professionele dialoog. Wij willen dit bereiken door in kleine groepen met dit thema aan de gang 
te gaan. Bij de start wordt een nulmeting gedaan en jaarlijks wordt de voortgang vastgelegd.

Ter ondersteuning van deze ontwikkeling en om de voortgang te monitoren wordt een korte vragenlijst ontwikkeld voor zowel de nulmeting als voor het meten van de 
voortgang. 

Structuur en Cultuur

* Toelichting Sterkte-Zwakteanalyse

Structuur
We constateren dat we met de huidige lessentabel en lesstructuur onderwijskundige ontwikkelingen lastig kunnen implementeren. Met name de ontwikkelingen gericht 
op het leveren van maatwerk maken dat we toe moeten werken naar een andere lesstructuur met meer ruimte voor de autonomie van de leerling en het creëren van 
keuzemogelijkheden. Een structuur die tegelijkertijd borg staat voor meer afwisseling en daardoor meer plezier in leren. 

Over vier jaar werken we met een urenrooster of dagindeling die de ontwikkelingen binnen ons onderwijs ondersteunen. Daarnaast verbetert dit rooster de 
organiseerbaarheid van de onderwijsactiviteiten die plaatsvinden. De inbreng van leerlingen, docenten en ouders wordt meegenomen in deze ontwikkeling.
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Mentoraat

Sturingsdomeinen

Wat

Het pedagogisch klimaat op onze school is goed. Ons adagium is “de relatie aangaan met de leerling”. Het belang van de dynamische driehoek staat hierin centraal: 
ouders, school en leerling pakken in onderlinge afstemming hun rol. Alleen dan creëren wij voor onze leerlingen optimale kansen. Op de studiedag is duidelijk naar voren 
gekomen dat de invulling van het mentoraat binnen de afdelingen zeer divers is. Dit beeld komt overeen met de bevindingen van de collegiale visitatiecommissie. 

Over vier jaar is er in elke leerroute een doorlopende leerlijn mentoraat met aandacht voor groepsvorming, studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, 
maatschappelijke stage en/of loopbaanoriëntatie.  De mentoren voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het mentoraat in hun afdeling. Om dit te realiseren zullen 
de mentoren met elkaar in gesprek gaan. Geopperd worden: een vast overleg van mentoren binnen elk team; een mentorcoach, die ieder team ondersteunt; een 
handreiking voor mentoren voor elk leerjaar, waarin de grote lijn is vastgelegd met voldoende ruimte om naar eigen inzicht flexibel te kunnen opereren; ruimte en 
aandacht om te reflecteren en een vraag-gestuurde scholing als terugkerend onderdeel van de deskundigheidsbevordering mentoraat.  

Maatwerk
Vanuit het bestuurlijk kader zal de school de komende jaren meer aandacht moeten besteden aan het leveren van maatwerk voor leerlingen. Ook vloeit dit voort uit onze 
missie en visie. De overtuiging leeft dat de motivatie van leerlingen toeneemt als zij meer autonomie hebben binnen het eigen curriculum, betekenisvolle opdrachten 
uitvoeren en meer keuzevrijheid krijgen. Met behulp van leerlingen, ouders en docenten hebben we aan de hand van een viertal stellingen het begrip maatwerk 
gedefinieerd. Hierdoor is duidelijk geworden waar we over vier jaar willen staan. De ontwikkelingen zijn een logisch vervolg op het reeds ingezette traject Bonhoeffertijd.

Met het organiseren van tempodifferentiatie binnen de bestaande lessen creëren we tijdwinst gericht op verdieping en verbreding. Door te differentiëren op niveau en 
door het creëren van een plusdocument verhogen we de motivatie. Het wordt mogelijk om lesstof van een vak te volgen op een hoger niveau of je te verbreden buiten de 
school. We streven naar een flexibel rooster met ruimte voor individuele begeleiding, onderzoek en talentontwikkeling. Daarnaast komt er tijd voor verdieping, 
ondersteuning en vakoverstijgende thema’s. Genoemd zijn: studievaardigheden, taalvaardigheden, reflectie op jezelf en elkaar, burgerschapsthema’s en 
identiteitsontwikkeling in een complexe digitale wereld.

Onder leiding van de maatwerkgroep worden bovenstaande ideeën uitgewerkt. Dit zal resulteren in een aantal pilots.

Onderwijs
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Onderwijskwaliteit

Sturingsdomeinen

Wat

Op het Bonhoeffercollege werken we met een kwaliteitsmodel (zie Leerlingresultaten) waarin we cyclisch de doelen die wij als school hebben gesteld meten, analyseren en 
zonodig bijstellen in de aan het schoolplan gerelateerde jaarplannen. De doelen die wij monitoren komen voort uit missie, visie en kernwaarden van de school, 
tevredenheidsonderzoeken, indicatoren van het wettelijk toezichtskader, onze interne kwaliteitskaart en de jaarlijkse inspectieoverzichten van de onderwijsopbrengsten. 

Naar aanleiding van een inventarisatie, opgesteld met collega’s uit de verschillende secties, is vastgesteld dat we de leerlingresultaten (cijfers/tevredenheid) positief gaan 
beïnvloeden met een activerende didactiek, differentiatie  en maatwerk binnen en buiten de lessen, meer aandacht voor de doorlopende leerlijn, het goed vaststellen van de 
juiste sector-/profielkeuze, het aanleren van vakoverstijgende reken-, taal- en onderzoeksvaardigheden en tot slot het aanbrengen van een andere dagindeling. 

Secties en teams zijn eigenaar van de ontwikkelingen die in het schoolplan en het afgeleide jaarplan zijn opgesteld. Zij maken aan de hand van een eigen analyse van 
kwaliteitsdata, gericht op tevredenheid en resultaten, per jaar een plan waaraan gericht gewerkt gaat worden. Plannen worden gepresenteerd aan MT en zonodig bijgesteld.

Pedagogisch klimaat 
Pedagogisch staan we er goed voor blijkt uit diverse observaties. De relatie wordt door leerlingen positief beoordeeld, het pedagogisch handelen staat voorop. Uit 
discussies met leerlingen, ouders en docenten blijkt dat we hetzelfde voorstaan. We staan voor de echte relatie, een veilig en open klimaat van wederzijds vertrouwen en 
de overtuiging dat we met goede onderlinge en wederzijdse banden meer uit leerlingen halen. 

We constateren echter ook dat docenten en leerlingen een verschil in handelen ervaren binnen het gestelde pedagogisch kader. Met casuïstiek-besprekingen in de 
verschillende teams proberen we het pedagogisch klimaat nog beter af te stemmen op de verschillende leeftijds- en niveaugroepen. Het (tot op heden voornamelijk 
didactisch gerichte) brugklasdocument gaat hiervoor als leidraad dienen.
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Onderwijskundig didactisch klimaat

Sturingsdomeinen

Wat

Het Bonhoeffercollege streeft naar een eigentijdse invulling van het onderwijs met als doel leerlingen optimaal voor te bereiden op het leven na de middelbare school en 
de daarvoor vereiste vaardigheden. De afgelopen jaren zijn onderwijsontwikkelingen** opgestart om het eigentijds onderwijs op onze school vorm te geven. Uit de 
sterkte-zwakteanalyse blijkt dat met name tijdens de reguliere lessen te weinig werk wordt gemaakt van een afwisselende en uitdagende didactiek.

Het is onze ambitie om door middel van geleide autonomie recht te doen aan de verschillen tussen leerlingen. Naast gedegen klassikaal onderwijs willen wij 
gedifferentieerd leerling-gestuurd onderwijs aanbieden. De docent biedt heldere kaders waarbinnen een leerling vrij is om een uitdagende taak naar eigen inzicht te 
volbrengen. De evaluatiemomenten tijdens het leerproces brengen leerlingen naar het gewenste eindniveau. 

De komende jaren worden reeds ingezette onderwijsprojecten en gerichte scholings- en intervisietrajecten gebruikt om bovenstaande ambitie vorm te geven. Over vier 
jaar is een uitdagende en afwisselende didactiek tijdens de lessen toegenomen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in de resultaten van de DUO- docentscan en in 
leerlingtevredenheidsonderzoeken. 

Onderwijs

** Toelichting op onderwijsprojecten
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Digitaal 2.0
Wij zijn vijf jaar geleden gestart met het gebruik van de iPad in de les. Wij willen leerlingen voorbereiden op een kenniseconomie die vanuit wetenschappelijk en economisch 
perspectief sterk gericht is op innovatie. In ons onderwijs speelt daarom ICT een belangrijke rol. Dit onderwijs is gericht op het aanleren van digitale vaardigheden, het 
benutten van een rijkere leeromgeving, het geven van gevarieerder onderwijs en het leveren van meer maatwerk.

Uit gesprekken met docenten, leerlingen en ouders blijkt dat er nog veel variëteit wordt ervaren op het gebied van iPad-gebruik in de klas. Het uitgangspunt is helder: 
‘Meerwaarde creëren in de klas’. Dit wordt nog niet altijd herkend door leerlingen en hun ouders. Met een inventarisatie van ervaringen bij leerlingen, ouders en docenten 
wordt de komende vier jaar gewerkt aan een zichtbare meerwaarde. De didactische mogelijkheden, maatwerk, afstemming van software, het onderkennen en voorkomen 
van misbruik en de grote invloed van social media op ons dagelijks leven in een periode van identiteitsvorming staan daarin centraal. In de toelichting* wordt een aantal 
actiepunten genoemd gericht op bovenstaande.

mentoraat maatwerk kwaliteit pedagogisch klimaat digitaal 2.0 didactiek passend onderwijs

* Toelichting op digitaal 2.0
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Sturingsdomeinen

Wat

Onderwijs

Passend onderwijs 

* Toelichting ondersteuningsplan

Aan de hand van een ondersteuningsplan* hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het binnenboord houden van leerlingen die zich als gevolg van gedrags- of 
sociaal-emotionele problematiek niet staande kunnen houden in een reguliere setting. En met succes. De invoering van de trajectruimte, de scholing en instructie gericht op 
het vroegtijdig signaleren van mogelijke zorg, de intensieve samenwerking met de CJG-coach en tenslotte de expertise van het samenwerkingsverband hebben ervoor 
gezorgd dat we veel zorgleerlingen succesvol door het examen hebben geloosd.

De komende jaren handhaven we het huidige beleid en proberen we de toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de nieuwe zorgstructuur te beperken. Met 
de start van de pilot Leren-leren spelen we hier op in. Dit project richt zich op potentiële zorgleerlingen uit mavo 3. Met een intensievere onderwijsbegeleiding van drie 
lesuren in de week  door een daarvoor opgeleide docent proberen we de verwachte doorstroom naar de trajectruimte te voorkomen. De pilot Leren-leren wordt de 
komende jaren verder uitgewerkt en mogelijk, met de bijbehorende scholing van docenten, uitgerold naar andere teams.

Mt

Omgeving

Wettelijk Kader

Visie

Structuur/Cultuur

Onderwijs

Personeel

Faciliteiten

Leerlingresultaten

Omgevingsfactoren
Domeinen

Home

mentoraat maatwerk kwaliteit pedagogisch klimaat digitaal 2.0 didactiek passend onderwijs



SCHOOLPLAN  2017-2021

Gesprekkenreeks en scholing

Sturingsdomeinen

Wat

Het team en de sectie worden beschouwd als een professionele leergemeenschap waarin de professionele cultuur van groot belang is. In zo’n cultuur draait het om leren. Er 
is een open cultuur waarin fouten worden gezien als leerpunten. Er is sprake van een dialoog waarin medewerkers verantwoording afleggen door hun handelen expliciet te 
maken. In het bestuurlijk kader wordt in deze gesproken over de horizontale dialoog. De gesprekkencyclus, een belangrijke component van ons IPB*, maakt een goede 
dialoog mogelijk en wordt gebruikt om de relatie aan te gaan en te inspireren. 

De afgelopen jaren hebben we gewerkt met een door teams zelf ontwikkeld format* gericht op de professionele dialoog. In dit format  staat duidelijk aangegeven dat 
reflectie op lessen, mentoraat, team- en sectie-ontwikkelingen, leerlingresultaten en de kwalificaties LB, LC, LD centraal staan.  Medewerkers zijn eigenaar van de genoemde 
disciplines en constateren in de reflectie zelf een scholingsbehoefte, waardoor de motivatie voor leren groter wordt. Scholing wordt hiermee grotendeels maatwerk.

Het nieuwe schoolplan, met daarin opgenomen de nieuwe ontwikkelingen die wij voorstaan, komen terug in de gesprekkenreeks en beïnvloeden de komende jaren de 
professionele dialoog en de noodzakelijke scholing OP, OOP en MT.

Personeel

* Toelichting IPB-plan * Toelichting Format
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SCHOOLPLAN  2017-2021

Investeringen

Sturingsdomeinen

Wat

Jaarlijks wordt ruimte gereserveerd voor investeringen en vervangingen op het gebied van ICT, meubilair, leermiddelen en apparatuur. Naast de reguliere investeringen en 
vervangingen zal tijdens de looptijd van dit schoolplan een technasiumwerkplaats worden gerealiseerd. 

Faciliteiten

Extra budget voor onderwijsontwikkeling
Het SVOK-bestuur stelt jaarlijks een budget beschikbaar voor professionalisering op de scholen. De school kan een aanvraag met motivatie indienen, waarna het bestuur 
besluit welke aanvragen worden gehonoreerd. 
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Op het Bonhoeffercollege werken we met een 
kwaliteitsmodel waarin we cyclisch de doelen die de school 
heeft gesteld meten, analyseren en zonodig bijstellen in de 
aan het schoolplan gerelateerde jaarplannen. De doelen die 
wij monitoren komen voort uit missie, visie en kernwaarden 
van de school, tevredenheidsonderzoeken,  indicatoren van 
het wettelijk toezichtskader, onze interne kwaliteitskaart en 
de jaarlijkse inspectieoverzichten van de 
onderwijsopbrengsten. 

In nevenstaand schema is weergegeven welke data wij 
jaarlijks gebruiken bij onze kwaliteitsanalyse. Met het schema 
maken we zichtbaar dat de opbrengsten worden gebruikt 
voor het bijstellen van de doelen binnen de verschillende 
domeinen.

Leerlingresultaten

Instrumenten die we inzetten om 
de kwaliteit binnen de domeinen 
en de leerlingresultaten te 
meten:

Gericht op tevredenheid

Laks monitor
Docentscan
Tevredenheid Ouders
Tevredenheid personeel
Tevredenheid examenkandidaten
Tevredenheid alumni

Aanbevelingen, na 
analyse door de 

portefeuillehouder 
Kwaliteit ingebracht in 
MT, secties en teams

Opbrengsten van deze discussies 
worden vertaald naar de ingezette 

ontwikkelingen binnen de verschillende 
sturingsdomeinen die kort en bondig zijn 

verwerkt in het schoolplan. 

De opbrengsten worden vervolgens per 
domein resultaatgericht beschreven in 

de van het schoolplan afgeleide 
schooljaarplannen. Activiteit, middelen, 

planning en referenties worden 
benoemd.

Gericht op resultaten

Interne kwaliteitskaart
Opbrengsten kaart

Doorstroomgegevens

Leerlingresultaten
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Toelichting bij Sterkte-zwakteanalyse 

SWOT 2016 Bonhoeffercollege 
Ter voorbereiding van het schoolplan 2016-2020 is bijgaande SWOT-analyse van de school gemaakt. 
De analyse is gebaseerd op verschillende tevredenheidsonderzoeken (Vensters voor verantwoording, 
Laks enquête en Medewerkers Tevredenheids Onderzoek),  een interne audit mentoraat, de 
bereikdiagnose van Rick Steur, de DUO-docentscan (gemiddelde scores docenten), de evaluatie van 
de  vier dimensies van leiderschap binnen het managementteam, SWOT Technasium , 
opbrengstenkaarten gesprekken met ouders en leerlingen en de opbrengsten van de studiedag van 
mei 2016. 
Deze SWOT-analyse vormt samen met de opbrengsten van de studiedag de basis voor de opstelling 
van het schoolplan 2016 – 2020. 
Marga Nievelstein 

Sterke punten Zwakke punten 
• Zeer betrokken docenten
• Een fijne school om naar toe te gaan
• Veel initiatieven
• Een veilige school, er wordt weinig gepest
• Leerlingen mogen zichzelf zijn
• Goede ontwikkeling in gang gezet richting

een professionele cultuur
• Aansprekend taakbeleid
• Een goed verzorgd en schoon

schoolgebouw, leerlingen laten weinig
rommel achter

• Ontwikkelingen richting maatwerk
• Postdoc onderzoek gepersonaliseerd leren
• Ontwikkelingen onderzoeksvaardigheden
• Professionele en voortvarende opstart

Technasium
• Opzet Business-klas
• Alle opbrengstenkaarten voldoende en

basistoezicht bij inspectie
• Goede communicatie tussen school en

ouders
• Uitstekende tweedelijns zorg
• ICT facilitering bij onderwijsontwikkeling
• Medewerkers zijn zeer tevreden over de

inhoud van het werk, de
werkomstandigheden, de sfeer en de
leidinggevenden

• Gemiddelde score DUO-docentscan is goed:
orde in de klas, prettige sfeer, gebruik ICT
middelen, duidelijke instructie, neemt
leerling serieus, houdt rekening met
voorkennis, legt goed uit (alg.
tevredenheid: 8)

• Netwerken

• Te lage slagingspercentages
• Een relatief klein deel van de lessen is

uitdagend en afwisselend, het grootste deel
is saai

• Er is onvoldoende binding met het
afdelingsteam bij de uitvoering van de
onderwijskundige opdracht

• De invulling van het mentoraat is te
wisselend

• Doorlopende leerlijn studievaardigheden
• Laag rendement mentoruur
• Verwachtingenmanagement MT
• Gesprekkencyclus: aantal gevoerde

gesprekken is nog te laag
• Elkaar aanspreken op gedrag
• Eigenaarschap bij leerlingen en docenten
• Reflectief vermogen
• Kantine (leerlingen)
• Medezeggenschap leerlingen

Terug  



Kansen Bedreigingen 
• Meer motivatie bij leerlingen door

maatwerk, meer eigen keuzes en eigen
verantwoordelijkheid

• Uitbouwen expertise gepersonaliseerd
leren en onderzoek binnen de school

• Inzet voor meer betrokkenheid van
docenten bij het schoolplan

• Invoering Business-klas
• Invoering Technasium
• Uitbouwen DUO-docentscan met

differentiatie, afwisseling en uitdaging
tijdens de les

• Verjonging docententeam (van hoge
gemiddelde leeftijd naar betere
leeftijdsopbouw)

• Technologische ontwikkelingen richting
mogelijkheden voor differentiatie binnen
de les

• Bestuursbudget voor onderwijsinnovatie
• Biebsearch
• Uitbreiding bètapartners met gamma- en

alfanetwerk (VU, UvA, HvA, InH, VO)
• Netwerk Technasium

• Facilitering docenten
• Te veel ontwikkelingen op de agenda
• Leerlingkrimp door daling basispopulatie
• Te groot beroep op de school voor

maatschappelijke problemen
• Rendementsdenken
• Beperkte ruimte voor LC- en LD-functies
• Marktwerking en bezetting op tekort

vakken
• Leerlingen op te hoog niveau door

afschaffen invloed citotoets
• Leerlingen met een te complexe

problematiek door invoering passend
onderwijs



Toelichting bij sectorakkoord 

Ambitie 1 Uitdagend onderwijs voor elke leerling 
 De  scholen benutten de ruimte die voor onderwijstijd gecreëerd is;
 Zittenblijvers van 5,8 naar 3,8%;
 Een uitdagend programma voor de 20% best presterende leerlingen.

Ambitie 2 Eigentijdse voorzieningen 
 Leerlingen maken meer gebruik van digitale leermiddelen;
 Maatwerk en differentiatie wordt zichtbaar in het curriculum en tijdens de lessen;
 Leraren gebruiken digitale lesstof.

Ambitie 3 Brede vorming voor alle leerlingen 
 Leerlingen hebben kennis van democratische principes en maatschappelijke basiswaarden;
 Leerlingen hebben een goede kennismaking met en voorbereiding op het vervolgonderwijs;
 Plusdocument;
 Vergroten leerling-tevredenheid.

Ambitie 4 Partnerschap in de regio 
 Zorgplicht wordt adequaat ingevuld: er wordt gezorgd voor een passend en tijdig

ondersteuningsaanbod;
 Er wordt zorg gedragen voor een warme overdracht van leerlingen naar het vervolgonderwijs

(LWOO, risico VSV en geïndiceerd voor passend onderwijs).

Ambitie 5 Scholen als lerende organisatie 
 Schoolbesturen organiseren structurele ontmoetingen en onderlinge dialoog tussen

besturen, schoolleiders en leraren;
 Meer academisch geschoolde leraren voor de klas, vooral voor de tekort vakken;
 In 2020 heeft 50% van de leraren een afgeronde masteropleiding. Voor VWO geldt van ca.

60% naar 80 - 85%.

Ambitie 6 Toekomstbestendig organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling 
 In 2020 beheersen alle leraren de basisvaardigheden en de complexe vaardigheden;
 In 2020 beschikken alle leraren over voldoende basiskennis- en vaardigheden op

het gebied van ICT en e-didactiek. Daarnaast is de kennis en vaardigheid op het gebied van
opbrengstengericht werken en het signaleren van en omgaan met verschillen tussen
leerlingen verbeterd;

 In 2020 is er een effectief inwerk- en begeleidingsprogramma voor startende docenten;
 De vmbo-scholen (ook TL) hebben een uitwisselingsprogramma voor docenten met het

bedrijfsleven en het mbo (gastlessen, bedrijfs- of schoolbezoeken of docentstages);
 De scholen stimuleren deelname leraren aan lerarenregister;
 De scholen hebben de intentie om alleen bevoegde docenten les te laten geven;
 Schoolleiders worden gestimuleerd tot deelname aan schoolleidersregister;
 Schoolleiders worden gestimuleerd aan bekwaamheid te werken;
 De schoolleiding verantwoord zich intern over de gerealiseerde onderwijskwaliteit;
 De schoolleiding maakt duidelijk hoe zij stuurt op het realiseren van de onderwijsdoelen en

hoe zij dit doet via het HR-beleid;

terug  



 Elk personeelslid heeft jaarlijks een functioneringsgesprek;
 Klassenassistenten worden ingezet voor realisatie maatwerk, differentiatie en verlagen

werkdruk leraren;
 De bekwaamheid van schoolleiders en middenmanagers m.b.t. de aansturing van het

personeel en HR-beleid wordt vergroot.

Ambitie 7 Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht 
 Alle scholen doen mee aan Vensters VO;
 Scholen maken in meerjarenbeleidsplannen inzichtelijk welke kwaliteitsdoelen zij nastreven

en leggen hier verantwoording over af en gaan in gesprek met belanghebbenden over de
vraag in welke mate zij deze doelen hebben gerealiseerd;

 Alle VO-scholen werken in 2020 opbrengstengericht. Zij werken planmatig en systematisch
aan verbetering van de opbrengsten.



Jaarplan /beloftebrief 2018 -2019 

Het komende schooljaar richten we ons op twee hoofdontwikkelingen: 
1. Maatwerk tijdens de les: docenten richten de lessen zo in dat het voor leerlingen mogelijk

wordt om het vak versneld of op een hoger niveau af te sluiten. Hiervoor wordt een
afwisselende en uitdagende didactiek ingezet.

2. Maatwerk binnen het curriculum: er wordt een gedeeltelijk nieuw curriculum ingericht
waarbij twee lesuren voor docenten worden vrijgespeeld voor ontwikkeltijd.

Resultaten 

 Eén of twee leerlingen per klas /lesgroep (vanaf het derde leerjaar) volgen tijdens één of
meer lessen een programma op maat, met het doel om het vak versneld of op hoger niveau
af te sluiten. In de kwaliteitsmonitor is een stijgende lijn waar te nemen betreffende de
afwisseling en uitdaging tijdens de lessen.

 Er is een nieuw curriculum gerealiseerd, waarbij lessentabellen zodanig zijn aangepast dat
voor docenten naar rato van de baanomvang twee lesuren zijn vrijgespeeld voor
ontwikkeltijd. De MR heeft hiermee ingestemd. Indien nodig wordt een extra schooljaar
ingezet.

Aanpak 
1. Maatwerk tijdens de les: in het implementatieplan is het kader aangegeven, binnen de

afdelingsplannen is dit geoperationaliseerd.
2. Maatwerk binnen het curriculum: hiervoor is een korte aanpak beschreven waar tijdens het

schooljaar, gezien het korte tijdsbestek organisch op ingespeeld zal worden.

Facilitering 

 ICT: dit jaar worden ter ondersteuning van de organisatie- en onderwijsontwikkeling
verschillende programma’s binnen office 365 gerealiseerd.

 Scholing: er wordt een ondersteunend scholingsprogramma aangeboden, zoals opgenomen
in het implementatieplan Maatwerk.

Kwaliteitszorg 

 Verschillende KZ-instrumenten worden aangescherpt, om de monitor op de resultaten die
we binnen het Schoolplan hebben geformuleerd, te verbeteren.

 De analyse van de resultaten van kwaliteitsonderzoek wordt meegenomen in de
professionele gesprek die de afdelingsleiders met de docenten voeren.

Terug 



Toelichting bij digitaal 2.0 

Waar willen we als school naartoe gezien alle ontwikkelingen op dit gebied? 
Hoe ziet de school, een vakles en het werken er over 4 jaar uit op onze school? 

 Er is uniformiteit en structuur in het digitale lesmateriaal en er is inzicht voor docenten en
leerlingen op de voortgang van leerlingen die met digitaal lesmateriaal werken.

 Leerlingen hebben buiten de lessen om toegang tot de leerstof en tot wat er in de les is
besproken.

 Leerlingen hebben de beschikking over instructie-/videomateriaal dat hun in staat stelt
buiten de les om uitleg te krijgen over de leerstof.

 De inzet van de iPad als hulpmiddel wordt breed toegepast bij alle vakken en leerjaren. Nu is
de basis smal met maar een paar vakken die al jaren het goed doen, maar een aantal andere
vakken blijft achter in de ontwikkeling. De iPad is ook in de brugklas ingevoerd

 De afspraken rond het gebruik van de iPad in de les zijn helder voor leerlingen en docenten.
 In de bovenbouw is er een verschuiving van het werken met de iPad naar een

laptop/desktop, dit is in het kader van het profielwerkstuk en de vervolgopleiding/-studie.
 ICT wordt ingezet voor afwisselend, uitdagend en op niveau afgestemd onderwijs.
 Programmeren wordt een belangrijk onderdeel van het curriculum. Tijdens de lessen TNO zal

er ruimte worden gemaakt om dit in te voegen. Ook zal er een doorlopende leerlijn worden
opgezet in de vorm van Bonhoeffertijd-modules.

 Mediawijsheid wordt onderdeel van het curriculum. Het werkdocument van Ben Smits zal
hierin leidend zijn.

 Er komt onderzoek naar de mogelijkheden om het misbruik van de iPad tegen te gaan.
Bekeken wordt de app “classroom”, het blokkeren van protocollen, etc.

 Er wordt een mediacoach aangesteld die de zorg zal dragen voor begeleiding van de
verschillende secties en hun zal assisteren in de zoektocht naar materiaal en scholing.

Terug 



Toelichting onderwijsplan 

Inhoud 

Voorwoord  blz.  3 

Uitdagende en afwisselende didactiek blz.  4 

Technasium  blz.  4 
Onderzoeksvaardigheden  blz.  4 
Bonhoeffertijd  blz.  5 
Gepersonaliseerd leren blz.  6 
Vecon Businessclass  blz.  6 
Hypatia project (Europees project Nemo) blz.  7 
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Voorwoord 
Voor u ligt het Onderwijsplan 2016-2020 van het Bonhoeffercollege Castricum. Dit 
onderwijsplan is één van de onderliggers bij het schoolplan 2016 – 2020.  
 
Het Bonhoeffercollege streeft naar een eigentijdse invulling van het onderwijs met het doel  
leerlingen optimaal voor te bereiden op het leven na de middelbare school en de daarvoor 
vereiste vaardigheden. De afgelopen jaren zijn in dit kader meerdere 
onderwijsontwikkelingen opgestart. Er is middels het project ‘Bonhoeffertijd’ een start 
gemaakt met onderwijs op maat, waarbij leerlingen zelf kunnen kiezen voor verschillende 
onderwijsactiviteiten en verdiepende modules. De resultaten van ‘Bonhoeffertijd’ worden 
vastgelegd in een Plusdocument. De school is aangehaakt bij het Technasium netwerk 
Noord-Holland-Noord en heeft inmiddels het predicaat Technasium behaald. Er is een 
businessclass opgestart, bij dit concept wordt zoals bij het Technasium gewerkt met een 
afwisselende en uitdagende onderwijsdidactiek. Het project ‘Onderzoeksvaardigheden’ is 
opgestart en er heeft een postdoc onderzoek ‘Gepersonaliseerd leren’ plaatsgevonden. De 
inzichten die bij de verschillende onderwijsontwikkelingen zijn opgedaan, worden de 
komende jaren gebruikt bij de verdere onderwijsontwikkeling op de school. Daarbij zal 
gericht worden ingezet op een afwisselende en uitdagende didactiek tijdens de reguliere 
lessen, waarbij het onderwijs meer leerling-gestuurd zal worden ingezet. 
 
In dit onderwijsplan worden de verschillende onderwijsontwikkelingen kort beschreven, 
daarbij wordt aangegeven welke resultaten we over vier jaar bereikt willen hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitdagende afwisselende didactiek 
Over vier jaar is tijdens alle lessen de toepassing van een afwisselende en uitdagende 
didactiek toegenomen. Daarbij is sprake van een toenemende betrokkenheid van de 
leerlingen bij de vormgeving van het onderwijs en het curriculum. Onderstaande ingezette 
onderwijsontwikkelingen worden daarbij ingezet. Naast de onderwijsontwikkelingen die in 
gang zijn gezet, kunnen docenten gebruik maken van verschillende didactische scholings- 
en intervisieactiviteiten die gedurende de looptijd van het schoolplan zullen worden 
aangeboden. 
Via de DUO-docentscan en via leerlingtevredenheidsonderzoeken worden de voortgang en 
de resultaten van het ingezette beleid gevolgd. Middels de functionerings- en 
beoordelingsgesprekken worden de voortgang en de resultaten met de individuele docenten 
besproken.   



 
Technasium 
Onderzoek en Ontwerpen’ (O&O) als nieuw eindexamenvak vormt het hart van het 
Technasium. Dit examenvak verbindt interessante projectopdrachten aan theorie op niveau 
van andere vakken. De Technasiumwerkplaats biedt ruimte aan O&O en heeft onder andere 
tot doel leerlingen de veelzijdigheid en aantrekkelijkheid van het Technasium te laten 
ervaren. Het aanspreken en inzetten van verstand, creativiteit en nieuwsgierigheid van 
leerlingen komt onder andere tot stand door de verbinding tussen denken en doen. 
 
Het Bonhoeffercollege is ingestapt in het Technasiumnetwerk Noord-Holland-Noord en heeft 
inmiddels twee voorbereidende jaren voor de invoering van het Technasium achter de rug. 
Het afgelopen jaar is een koplopersgroep Technasium gestart en het predicaat Technasium 
behaald. Er zijn twee technatoren aangesteld en verschillende docenten hebben zich 
geschoold tot docent O&O. Er is een projectleider aangesteld voor de leiding en 
implementatie van het gehele project.   
De komende vier jaar staan in het teken van het opbouwen van de  Technasiumopleiding 
binnen de school. Er worden docenten geschoold, lesmodules ontwikkeld en in het 
kalenderjaar 2018 zal een Technasium werkplaats binnen de school worden gerealiseerd. 
Voor de implementatie van dit Technasium traject is een projectplan geschreven. 
Resultaat over vier jaar: 
De Technasiumafdeling van de school is volledig opgebouwd en voldoet aan de 
kwaliteitseisen van de Stichting Technasium. 
 
Onderzoeksvaardigheden 
Het zelfstandig uitvoeren van onderzoek door leerlingen vereist een combinatie van 
cognitieve, metacognitieve en affectieve strategieën en is daarmee een uitgelezen manier 
om diep, zelfgestuurd leren door leerlingen te stimuleren.  
   
Het Bonhoeffercollege is het afgelopen jaar aangehaakt bij een groep van vier scholen die 
een gezamenlijke onderzoeksvraag bij het NRO hebben ingediend. Daarbij is de opzet dat  
 
 
een gelijkmatige opbouw vanaf de onderbouw leerlingen beter voorbereidt op zelfstandig  
onderzoek in de bovenbouw. De eerste fase van het project is inmiddels positief afgerond. 
De komende vier jaar zullen de volgende fases uitgevoerd worden, waarbij de resultaten 
definitief in het curriculum worden ingevoerd: 
 

• Fase 1: exploratiefase naar wat onderzoek door leerlingen inhoudt; 
• Fase 2: probleemanalyse van de wijze waarop het leren doen van onderzoek in het 

curriculum wordt vormgegeven; 
• Fase 3: ontwerpfase naar een onderzoeksleerlijn waarbij wordt onderzocht hoe 

zelfstandig onderzoek door leerlingen kan worden voorbereid in de onderbouw en 
hoe dit in de bovenbouw kan worden begeleid; 

• Fase 4: herontwerpfase van de onderzoekslijn waarbij wordt onderzocht hoe 
docenten en leerlingen het curriculum uitvoeren en evalueren, en hoe meer aandacht 
komt voor bij leerlingen bereikte onderzoeksvaardigheden en onderzoeksmatige 
houding bij het Profielwerkstuk. 

 
Voor de invoering van dit project is een projectleider aangesteld en voor de implementatie 
ervan is een projectplan geschreven. De school ontvangt externe middelen voor de 
uitvoering van dit project. 
 



Resultaat over vier jaar: 
De fases van het projectplan zijn positief doorlopen en afgerond. 
 
 
Bonhoeffertijd 
Leerlingen opleiden voor de toekomst, onderwijs op maat, leerlingen volgen in relatie met de 
omgeving en alle ontwikkelingen die zich daarin afspelen, in opbouw meer eigen 
verantwoordelijkheid: dit zijn trefwoorden die op studiedagen verder zijn verkend. Het 
onderwijs heeft steeds meer te maken met een leerling-populatie die complex en heterogeen 
is. Het wordt in toenemende mate belangrijk het onderwijs toe te spitsen op de leerbehoefte 
van de individuele leerling. Om deze ambitie uit te kunnen voeren, is vernieuwing van het 
curriculum nodig. Door flexibilisering en aanpassing van bijvoorbeeld roosters en door andere 
vormen van onderwijs aan te bieden, wil de school het mogelijk maken om vernieuwend 
onderwijs aan te bieden dat beter aansluit bij de behoeften van leerlingen. Dat vraagt om 
maatwerk in het onderwijs en aanpassingen in de organisatie en werkwijzen binnen de school. 
Gedifferentieerd naar leeftijd en niveau worden leerlingen in opbouw meer verantwoordelijk 
gemaakt voor hun eigen onderwijs. Voor een deel gebeurt dit in de reguliere lestijd onder regie 
van de betrokken docenten en voor een deel gebeurt dit door Bonhoeffer-uren in te zetten, 
waarbij de regie voor een groot deel bij de leerling ligt. Bonhoeffertijd is verder uitgewerkt in 
het kaderplan Bonhoeffertijd. 
 
Tijdens de komende vier jaar wordt de pilot Bonhoeffertijd afgesloten en geëvalueerd. 
Daarna wordt in samenhang met de resultaten en aanbevelingen van de Maatwerkgroep 
besloten hoe we maatwerk op het gebied van talentontwikkeling verder gaan vormgeven. 
Resultaat over vier jaar: 
Alle leerlingen werken met een plusdocument dat is gevuld met bewijzen van 
onderwijsactiviteiten die door de leerlingen zelf zijn gekozen. De vorm waarin deze  
 
onderwijsactiviteiten worden uitgevoerd is vastgelegd en maakt onderdeel uit van het 
onderwijscurriculum van alle leerlingen. 
 
Gepersonaliseerd leren 
Gepersonaliseerd leren wordt in toenemende mate genoemd als middel om het leren van 
leerlingen te bevorderen. Gepersonaliseerd leren vereist een optimale pasvorm tussen 
taakeisen aan de ene kant en kennis en vaardigheden van leerlingen aan de andere kant. 
De afgelopen twee jaar is binnen een docentontwikkelteam van biologen onderzocht hoe 
adaptief onderwijs voor leraren praktisch uitvoerbaar gemaakt kan worden. In essentie is 
onderzocht hoe een door Janssen en medewerkers ontwikkeld theoretisch model voor het 
praktisch uitvoerbaar maken van adaptief onderwijs voor leraren uitwerkt in de praktijk. 
Uitgangspunt voor dit ontwikkelingstraject was de ontwikkeling van kosteneffectieve 
procedures - heuristieken - die de leraren naar verwachting in staat stellen om hun reguliere 
lessen in korte tijd zelf te herontwerpen tot meer adaptieve lessen, met beperkte middelen en 
passend bij hun werkcontext. Over het algemeen hebben alle leerkrachten binnen het traject 
een ontwikkeling doorlopen van niet-adaptief naar adaptief gepersonaliseerd onderwijs. Het 
onderzoek heeft een eenvoudige kosteneffectieve methode opgeleverd die het docenten 
mogelijk maakt om adaptieve lessen te ontwikkelen en te geven van brugklas tot vwo 6. 
In een nieuw op te zetten docentontwikkelteam wordt deze methode verwerkt in 
onderwijsmodules voor verschillende secties binnen de school.   
Resultaat over vier jaar: 
Binnen meerdere secties wordt bovenstaande methode of onderdelen van bovenstaande 
methode toegepast. Hiervoor zijn onderwijsmodulen ontwikkeld, uitgevoerd en bijgesteld. 
 
 



Vecon Businessclass 
Ondernemerschap en zelfredzaamheid zijn onderwerpen die steeds meer belicht worden in 
onze maatschappij. De Bonhoeffer Businessclass (BBC) gaat in de praktijk met deze 
onderwerpen aan de slag. Hierbij staat de persoonlijke talentontwikkeling van de leerling 
centraal en zijn de volgende uitgangspunten gedefinieerd: 

• koppeling met economische en maatschappelijke ontwikkelingen in en uit de praktijk; 
• positieve keuze EM-profiel vanuit de onderbouw (start Businessclass Junior 2017); 
• betere aansluiting vervolgopleiding. 

 
In de missie van het Bonhoeffercollege staat beschreven dat leerlingen kunnen groeien tot 
zelfstandigheid vanuit de kernwaarden vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. De BBC 
geeft hier invulling aan door opdrachten uit het bedrijfsleven uit te voeren waarbij de 
leerlingen verantwoordelijk zijn voor het eindresultaat en dit ook presenteren aan de 
opdrachtgevers. Vanuit de visie implementeert de BBC de volgende punten: 

• BBC schept een veilige omgeving waar leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien 
en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, hun omgeving en hun eigen leerproces. 

• BBC maakt waardering zichtbaar voor uitblinken op het gebied van leren en 
talentontwikkeling door diploma’s en getuigschriften. 

• BBC zet jongeren in de samenleving op wie we trots zijn: met een grote 
verscheidenheid aan talenten, kennis, vaardigheden, mooie herinneringen en een 
rotsvast vertrouwen in de toekomst. 
 

De BBC wordt samengesteld uit leerlingen mavo 4, havo 4 en vwo 4 (± 15 leerlingen). Het 
streven is om op elke 4 à 5 leerlingen een leerlingencoach uit vwo 5 in te zetten. Leerlingen 
besteden gemiddeld 2 uur per week aan de BBC. 
  
Doelstelling 
De invulling van persoonlijke talentontwikkeling vindt plaats door leerlingen uit te dagen. Ze 
leren samenwerken en initiatief tonen, ontdekken hun eigen kwaliteiten, ontwikkelen 
presentatietechnieken en leren professionele gedrags- en omgangsregels.  
 
De BBC is opgestart en er is een begin gemaakt met de vulling van het curriculum. De 
komende jaren wordt het curriculum verder gevuld met uitdagende modules. 
 
Resultaat over vier jaar: 
Het curriculum van de BBC is gevuld met uitdagende onderwijsmodules. 
 
Hypatia-project 
Het Bonhoeffercollege is al diverse jaren actief als bètaschool. De betrokkenheid bij diverse 
projecten van NEMO, zoals Tube Your Future en het Ruimteproject met Andre Kuipers, was 
in het verleden bijzonder groot. Vanuit deze contacten heeft NEMO het Bonhoeffercollege 
als betrouwbare partner gevraagd deel te nemen aan een driejarig Europees project Hypatia. 
Binnen Hypatia werken vijftien landen, waaronder Nederland, vanaf begin 2016 tot en met 
2018 samen om tieners te enthousiasmeren voor STEM: Science, Technology, Engineering 
and Mathematics (het vervolg op het EU-project Science, it’s a girl thing). 
NEMO coördineert Hypatia in Nederland en organiseert de nationale Hypatia-hub. 
 
Hypatia-hub is een uniek nationaal netwerk van vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, 
onderwijs, science centra, musea, beleidsmakers, gender experts en jongeren.  
Door middel van onderwijsmodules en via (social) media en internet wordt beoogd om 
genderinclusiviteit in het STEM-aanbod te vergroten om zo de doelstelling te realiseren die 
als volgt in de documentatie van het Europese Hypatia project is geformuleerd: 



‘In the coming years, with Europe’s knowledge economy developing and new technologies 
on the rise, skills in science, technology, engineering and mathematics (STEM) will be 
needed for a broader range of careers than ever before. It is therefore imperative to attract 
and recruit more youth to STEM study programmes; not just to increase the numbers of 
STEM-trained professionals, but also to increase the diversity of STEM-trained professionals. 

Hypatia richt zich, anders dan eerdere grootschalige projecten, niet zozeer op het 
aantrekkelijk maken van bètaonderwijs voor meisjes, maar meer op het wegnemen van 
vooroordelen (bij docenten, zowel als leerlingen) over competenties die samenhangen met 
het vrouw- of  man-zijn.  
Het Bonhoeffercollege heeft in de afgelopen jaren het aantal keuzes van jongens en meisjes 
voor een bètaprofiel in de bovenbouw VO weten te verhogen. Het is nu de ambitie van het 
Bonhoeffercollege om een schoolcultuur te creëren waarin de keuze volkomen losgekoppeld 
is van het man- dan wel vrouw-zijn. De deelname aan bovenstaand project wordt hiervoor 
ingezet.  

De komende twee jaar participeert het Bonhoeffercollege aan dit project om daarmee de 
volgende doelen te bereiken: 

• Door diverse geledingen is actief deelgenomen aan de HUB.
• De ontwikkelde schoolmodules zijn binnen school verscheidene keren getest (binnen

mentorlessen, als LOB-activiteit of anderszins) en blijven in het onderwijsaanbod
structureel beschikbaar om genderinclusiviteit in bèta-onderwijs te waarborgen.

• School heeft met een groep leerlingen deelgenomen aan modules bij NEMO en/of bij
een deelnemend bedrijf.

• Bètabreed is binnen het Bonhoeffercollege de bewustwording tot stand gekomen
over genderinclusiviteit en hoe die te bewerkstelligen is in het bètaonderwijs. Dit leidt
samen met andere projecten tot aandacht voor de individuele leerling en maatwerk,
passend binnen de missie en visie van het Bonhoeffercollege.

Resultaat: 
Eind 2018 is er in de havo- en vwo-bovenbouw geen enkel meisje dat ‘omdat ze nu eenmaal 
vrouw is’ zichzelf ongeschikt vindt en/of door de bejegening op school ervaart ongeschikt te 
worden bevonden voor bèta-onderwijs. Dit wordt door middel van een enquête onderzocht. 
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1 Inleiding 
 
Dit document bevat het onderwijsprofiel van het Bonhoeffercollege. 
 
In het kader van de Wet op het Passend Onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een 
schoolondersteuningsprofiel opstelt. Passend onderwijs voor ieder kind betekent vooral: uitgaan van 
onderwijsbehoeften van leerlingen en positief omgaan met verschillen. Hoe dit wordt vormgegeven 
en gerealiseerd verschilt per school.  
 
In dit schoolondersteuningsprofiel geven wij aan in hoeverre onze school passend onderwijs biedt, 
d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften. Daarbij gaan we uit van een niveau 
van basisondersteuning dat past bij de expertise en de faciliteiten die onze school heeft. 
 
In hoofdstuk 1 geven we aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij 
nodig hebben om deze in samenwerking met de reguliere VO-scholen in het samenwerkingsverband 
te realiseren. 
 
In hoofdstuk 2 omschrijven wij het Onderwijsprofiel van onze school en onze positionering binnen 
het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland. 
 
In hoofdstuk 3 komt aan de orde op welke wijze de school op dit moment passend onderwijs biedt 
voor de huidige leerlingen. Hierbij komt de karakterisering, leerlingpopulatie en uitstroomprofiel van 
de school aan de orde. Tevens wordt er uitleg gegeven over de inzet en middelen die ervoor zorgen 
dat de interne ondersteuningsstructuur gewaarborgd is. 
 
In hoofdstuk 4 beschrijven wij de visie van de school t.a.v. passend onderwijs zoals we dat in de 
komende jaren verder wil ontwikkelen en vormgeven. 
 
In hoofdstuk 5 beschrijven wij hoe het kwaliteitskader en de continuïteit binnen de school benaderd 
worden. 
 

 Algemene missie van de school 
 

Het Bonhoeffercollege is een school 
• waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn; 
• waar leerlingen kunnen groeien naar zelfstandigheid, vanuit de kernwaarden vrijheid, 

verantwoordelijkheid en vertrouwen;  
• waar bewust gewerkt wordt aan de integratie van goed onderwijs, vorming en begeleiding; 
• waar we iedereen mee nemen naar het best mogelijke resultaat. 
 

 Algemene visie van de school 
 
De ideale school 

• gaat de relatie aan met haar leerlingen, zodat er onderwijs op maat kan worden gegeven 
en iedereen gemotiveerd is. Iedereen telt mee en niemand blijft achter; 

• schept een veilige omgeving waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien en 
verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, hun omgeving en hun eigen leerproces; 
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• maakt waardering zichtbaar voor uitblinken op het gebied van leren en talentontwikkeling 
door diploma’s en getuigschriften; 

• heeft aandacht voor verdieping, levensbeschouwing, kunst en cultuur; 
• koestert de verwondering en stimuleert onderzoek; 
• Integreert technologische ontwikkelingen en ICT op zinvolle wijze; 
• zet jongeren in de samenleving op wie we trots zijn: met een grote verscheidenheid aan 

talenten, kennis, vaardigheden, mooie herinneringen en een rotsvast vertrouwen in de 
toekomst. 

  
Het Bonhoeffercollege streeft ernaar iedere dag opnieuw zo’n school te zijn. 
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2 Onderwijsprofiel 
 

In dit hoofdstuk omschrijven wij het Onderwijsprofiel van onze school en onze positionering 
binnen het Samenwerkingsverband Midden Kennemerland. 

 
 Positionering binnen het samenwerkingsverband 

 
De schoolbesturen VO en cluster 3 en 4 in de regio vormen met elkaar het samenwerkingsverband 
Midden Kennemerland. Het Bonhoeffercollege, een school voor mavo, havo, atheneum en 
gymnasium, is één van de 4 VO-scholen binnen dit samenwerkingsverband.  
 
De scholen binnen het samenwerkingsverband hebben met elkaar afgesproken wat zij aan basiszorg  
bieden binnen de eigen organisatie. Deze zorg wordt betaald uit de eigen lumpsum financiering. 
Voorts is afgesproken welke extra zorg binnen de scholen wordt gerealiseerd: de zogenaamde   
Basis+zorg. Het betreft hier de zogeheten oude clusterindicaties en een nieuwe doelgroep met een 
toegewezen arrangement die binnen het regulier onderwijs met extra zorg een goede kans van 
slagen hebben.  Gezien de goede  resultaten die de scholen met deze leerlingen hebben en kunnen 
behalen,  is afgesproken dat ze met de bijbehorende arrangementbekostiging zoveel mogelijk in het 
regulier onderwijs worden begeleid.  
Daarnaast wordt ingezet op het binnenboord houden van een aantal leerlingen die in het verleden 
uitstroomden naar het VSO dan wel naar de tussenvoorzieningen van het Samenwerkingsverband. 
Om dit te kunnen realiseren is er gewerkt aan een concretisering van een dekkende 
trajectvoorziening binnen de school. Een aantal jaar terug is de school gestart met de vernieuwde 
trajectvoorziening en het pré-arrangeren van leerlingen met een arrangement voor de 
trajectvoorziening. 
In dit document beschrijven we de Basiszorg en de Basis+zorg op onze school. In bijlage 1 is 
schematisch weergegeven welke  ingrediënten in de ondersteuningsplannen van de verschillende 
scholen worden opgenomen.  Dit schema is in overleg met de andere scholen gemaakt en is leidraad 
bij de uitwerking van de verschillende documenten.  
 
Het  Bonhoeffercollege is vertegenwoordigd in een werkgroep die de ontwikkeling van 
onderwijsarrangementen op het niveau van het samenwerkingsverband organiseert. Het betreft 
onderwijs voor leerlingen die cognitief niet in staat zijn een diploma te halen of niet in een groep 
kunnen functioneren. 
 
RASTT (Regionaal Advies Schakel Toetsingsteam) is het schakelloket waarvan uit de arrangementen 
worden toegewezen en gemonitord; de scholen worden ondersteund bij het borgen van de 
trajectondersteuning binnen de scholen. Tevens heeft het RASTT een functie in het bemiddelen van 
plaatsing van moeilijk plaatsbare leerlingen binnen de scholen van het SMV. Het RASTT is een 
onafhankelijke plaatsings- en begeleidingscommissie gekoppeld aan het SMW. Het RASTT is tevens 
verantwoordelijk voor een goede verwijzing van aangemelde zorgleerlingen naar een passend 
onderwijsarrangement. 
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3 Passend onderwijs nu 
 
In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke wijze de school op dit moment passend onderwijs 
biedt voor de huidige leerlingen. Hierbij komt de karakterisering, leerlingpopulatie en 
uitstroomprofiel van de school aan de orde. Tevens wordt er uitleg gegeven over de inzet en 
middelen die ervoor zorgen dat de interne ondersteuningsstructuur geborgd is. 
 

 De leerling 
 
Het Bonhoeffercollege streeft naar een optimaal pedagogisch klimaat, passend bij de eigen populatie 
leerlingen. In dit klimaat voelen leerlingen maar ook docenten zich veilig en komen daardoor tot 
leren of lesgeven. Uitgangspunten hierbij zijn dat de leerling cognitief in staat is een diploma te halen 
en dat de leerling kan functioneren in een groep. 
 

 Onderwijslijnen 
 
Op het Bonhoeffercollege werken we met 6 teams die verantwoordelijk zijn voor 4 onderwijslijnen: 
mavo, havo, atheneum en gymnasium. De vaksecties zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de 
lessen, de opbrengsten en een goede doorlopende leerlijn. Ontwikkelingen waar secties en teams 
zich de komende jaren op richten zijn weergegeven in het schoolplan 2017-2021 en de daarvan 
afgeleide jaarplannen en teamplannen. 
 

 Onderwijs 
 
Onderwijskundig didactisch klimaat 
Het Bonhoeffercollege streeft naar een eigentijdse invulling van het onderwijs met als doel om 
leerlingen optimaal voor te bereiden op het leven na de middelbare school en de daarvoor vereiste 
vaardigheden. De afgelopen jaren zijn onderwijsprojecten* opgestart om het eigentijds onderwijs op 
onze school vorm te geven. Uit de SWOT blijkt dat met name tijdens de reguliere lessen te weinig 
werk wordt gemaakt van een afwisselende en uitdagende didactiek. 
  
Het is onze ambitie om door middel van geleide autonomie recht te doen aan de verschillen tussen 
leerlingen. Naast gedegen klassikaal onderwijs willen wij gedifferentieerd leerling gestuurd onderwijs 
aanbieden. De docent biedt heldere kaders, waarbinnen een leerling vrij is om een uitdagende taak 
naar eigen inzicht te volbrengen. De evaluatiemomenten tijdens het leerproces brengen leerlingen 
naar het gewenste eindniveau.  
  
De komende jaren worden reeds ingezette onderwijsprojecten, gebruikt om bovenstaande ambitie 
vorm te geven.  
 
Pedagogisch klimaat 
Pedagogisch staan we er goed voor blijkt uit diverse tevredenheidsonderzoeken en een verslag van 
een SVOK visitatierapport. 
De relatie wordt door leerlingen positief beoordeeld/ pedagogisch handelen staat voorop. Uit 
discussies met leerlingen, ouders en docenten blijkt dat we hetzelfde voorstaan. We staan voor de 
echte relatie, een veilig en open klimaat van wederzijds vertrouwen. De overtuiging dat we met 
goede onderlinge en wederzijdse banden meer uit leerlingen halen.  
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We constateren echter ook dat docenten en leerlingen een verschil in handelen ervaren binnen het 
gesteld pedagogisch kader. Met casuïstiek besprekingen in de verschillende teams proberen we het 
pedagogisch klimaat nog beter op elkaar af te stemmen. Een klimaat dat past bij de verschillende 
leeftijd- en niveaugroepen. Het (tot op heden voornamelijk didactisch gerichte) brugklasdocument* 
gaat hiervoor als leidraad dienen. 
 
Maatwerk 
Vanuit het wettelijk kader zal de school de komende jaren meer aandacht moeten besteden aan het 
leveren van maatwerk voor leerlingen. Ook vloeit dit uit onze missie en visie voort. De overtuiging 
leeft dat de motivatie van leerlingen toeneemt als zij meer autonomie hebben binnen het eigen 
curriculum, betekenisvolle opdrachten uitvoeren en meer keuzevrijheid krijgen. Met behulp van 
leerlingen, ouders en docenten hebben we aan de hand van een viertal stellingen het begrip 
maatwerk gedefinieerd. Hierdoor is duidelijk geworden waar we over vier jaar willen staan. De 
ontwikkelingen zijn een logisch vervolg op het reeds ingezette traject Bonhoeffertijd. 
 
Met het organiseren van tempodifferentiatie binnen de bestaande lessen creëren we tijdwinst 
gericht op verdieping en verbreding. Door te differentiëren op niveau en het creëren van een 
plusdocument verhogen we de motivatie. Het wordt mogelijk om lesstof van een vak te volgen op 
een hoger niveau of je te verbreden buiten de school. We streven naar een flexibel rooster met 
ruimte voor individuele begeleiding, onderzoek en talentontwikkeling. Daarnaast komt er tijd voor 
verdieping, ondersteuning en vakoverstijgende thema’s. Genoemd zijn: studievaardigheden, 
taalvaardigheden, reflectie op jezelf en elkaar, burgerschapsthema’s en identiteitsontwikkeling in 
een complexe digitale wereld.  
 
Onder leiding van de maatwerkgroep worden bovenstaande ideeën uitgewerkt. Dit zal resulteren in 
een aantal pilots. 
 
Passend Onderwijs 
Aan de hand van een ondersteuningsplan* hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt aan het 
binnenboord houden van leerlingen die zich als gevolg van gedrags-of sociaal emotionele 
problematiek niet staande kunnen houden in een reguliere setting. En met succes. De invoering van 
de trajectruimte, de scholing en instructie gericht op het vroegtijdig signaleren van mogelijke zorg, de 
intensieve samenwerking met de CJG coach en tenslotte de expertise van het 
samenwerkingsverband heeft ervoor gezorgd dat we veel zorgleerlingen succesvol door het examen 
hebben heen geloosd. 
 
De komende jaren handhaven we het huidige beleid en proberen we de toename van het aantal 
leerlingen dat gebruik maakt van de nieuwe zorgstructuur te beperken. Met de start van de pilot 
Leren-leren spelen we hier op in. Een project dat zich richt op potentiele zorgleerlingen uit mavo 3. 
Met een intensievere onderwijsbegeleiding van drie lesuren in de week, van een daarvoor opgeleide 
docent, proberen we de verwachte doorstroom naar de trajectruimte te voorkomen. De pilot Leren-
leren wordt de komende jaren verder uitgewerkt en mogelijk, met de bijbehorende scholing van 
docenten, uitgerold naar andere teams. 
 
Trajectleerlingen 
Gemiddeld maken 25 leerlingen op jaarbasisgebruik van kortdurende individuele hulp van een 
leerlingbegeleider. Deze leerlingen worden aangemeld door hun mentor. Leerlingen worden begeleid 
op het gebied van sociaal-emotionele problematiek en lees- en spellingsproblemen bij dyslexie. 
 
Gemiddeld maken er zo’n 50 leerlingen op jaarbasis gebruik van de trajectvoorziening. Velen van hen 
worden gedurende een jaar intensief begeleid. Dit zijn leerlingen voor wie een OPP wordt 
geschreven met daarin de ondersteuningsbehoeften en het uitstroomprofiel. Het betreft leerlingen 
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met een diagnose zoals autisme of ad(h)d, angstproblematiek, gedragsproblemen of andere 
complexe problematiek zoals veelvuldig verzuim op medische grond, slechte cijfers, of problemen in 
het gezin. Van deze leerlingen vertrekken slechts 2 of 3 naar het speciaal onderwijs of naar een 
andere reguliere school met een lager niveau. Veruit de grote meerderheid slaagt voor het examen 
of gaat over naar het volgende leerjaar. 
 
Verder maken er ongeveer 3 tot 7 leerlingen per jaar gebruik van de VIP-room. Hierover wordt in het 
volgende hoofdstuk meer verteld. 
 
Het IZO (Intern Zorg Overleg) vergadert elke twee weken. Hier worden de leerling-casussen 
besproken die worden aangemeld bij het zorgteam.  Hierin hebben de zorgcoördinator, 
trajectcoördinator en J&G-coach zitting, aangevuld met de betrokken afdelingsleider. Zo nodig 
worden nog andere externen uitgenodigd zoals de schoolverpleegkundige.  
 

 Algemene ondersteuningsstructuur 
 
Op het Bonhoeffercollege wordt gewerkt met teams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor 
gedifferentieerde programma’s gericht op studievaardigheden, sociaal emotionele ontwikkeling en 
een determinatie op interesse. De ontwikkelingen waar de teams zich de komende jaren op moeten 
richten zijn weergegeven in het schoolplan 2017-2021. Een team bestaat uit ongeveer 18 docenten 
en mentoren en wordt integraal aangestuurd door een afdelingsleider. 
 
Mentoraat 
Het pedagogisch klimaat op onze school is goed. De relatie aangaan met de leerling is ons adagium. 
Het belang van de dynamische driehoek staat hierin centraal. Ouders, school en leerling pakken in 
onderlinge afstemming hun rol. Alleen dan creëren wij voor onze leerlingen optimale kansen. Op de 
studiedag is duidelijk naar voren gekomen dat de invulling van het mentoraat binnen de afdelingen 
zeer divers is. Dit beeld komt overeen met de bevindingen van de collegiale visitatiecommissie.  
 
Over vier jaar is er in elk team en in elke leerroute een doorlopende leerlijn mentoraat met aandacht 
voor groepsvorming, studievaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, maatschappelijke stage 
en/of loopbaanoriëntatie.  De mentoren voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
mentoraat in hun afdeling. Om dit te realiseren zullen de mentoren met elkaar in gesprek gaan. 
Geopperd is: een vast overleg van mentoren binnen elk team; een mentorcoach, die ieder team 
ondersteunt; een handreiking voor mentoren voor elk leerjaar, waarin de grote lijn is vastgelegd  met 
voldoende ruimte om naar eigen inzicht flexibel te kunnen opereren; ruimte en aandacht om te 
reflecteren en een vraag gestuurde scholing als terugkerend onderdeel van de 
deskundigheidsbevordering mentoraat.   
 
Zorgteam 
Het zorgteam is aangesteld om de tweedelijnszorg te organiseren. 
Doel van onze ondersteuningsstructuur is ten eerste dat leerlingen die er gebruik van maken hun 
diploma halen. Ten tweede het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en af-of uitstroom van 
leerlingen met een goed cognitief niveau, maar die als gevolg van sociaal emotionele problematiek  
niet goed functioneren in de reguliere klassensituatie. 
Ten derde het vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten om te kunnen omgaan met 
de specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. 
 
Het zorgteam wil preventief werken door vroegtijdig mogelijke problematiek zichtbaar te maken.  
Zo wordt in de brugklas in november de GSV, een digitale schoolvragenlijst, aan alle leerlingen 
voorgelegd. Deze vragenlijst geeft inzicht in het functioneren van de leerling op school. In 
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voorkomende gevallen kunnen op verzoek van mentor of afdelingsleider ook leerlingen uit klas 2 en 
3 zo’n vragenlijst invullen. 
In de examenklassen vullen alle leerlingen aan het begin van het schooljaar de ETAV in, een 
vragenlijst die examenangst meet. Op grond van deze vragenlijsten wordt leerlingen die daarvoor in 
aanmerking komen een groepstraining aangeboden om beter om te gaan met faalangst, 
examenangst of sociaal onhandig gedrag.  
Daarnaast laat elke mentor aan het begin van de cursus zijn mentorleerlingen een vragenlijst invullen 
en voert naar aanleiding daarvan een gesprek om zicht te krijgen op mogelijke problemen. De 
mentoren ontvangen door het zorgteam ontwikkelde protocollen hoe te handelen bij automutilatie, 
eetproblemen, kindermishandeling, gebruik van genotmiddelen e.d. Na elk rapport voert de mentor 
zo nodig een aanvullend gesprek om de gegevens te actualiseren. Tijdens deze gesprekken kan de 
mentor de leerling informeren over deelname aan de scheidings- of rouwgroep.  
Groepstrainingen worden in de loop van het schooljaar gegeven. 
 
Doelgroep 
We richten ons op leerlingen die zich, ondanks een goed cognitief niveau, niet staande kunnen 
houden in de reguliere setting als gevolg van gedrags-of sociaal emotionele problematiek. De 
mentoren en docenten signaleren de onderwijsbelemmeringen van deze leerlingen op grond van: 

• gedrag  
• verzuim 
• werkhouding / motivatie 
• cijfers 
• incidenten 

 
Het zorgteam biedt verschillende trainingen aan. Daarnaast werkt het zorgteam vraaggestuurd: de 
afdelingsleiders en hun teams geven aan waar zij op het gebied van zorg behoefte aan hebben. 
Afhankelijk van deze hulpvraag geeft iemand van het zorgteam deze informatie of huurt de 
zorgcoördinator een externe (derde lijn) hiervoor in. In de loop van het schooljaar zullen de 
mentoren via de afdelingsleiders leerlingen aanmelden voor extra begeleiding bij zorgcoördinator. 
Deze leerlingen zullen zorg krijgen binnen de beschikbare tijd en expertise van de zorgteamleden tot 
een maximum van zes keer een lesuur op jaarbasis. 
 
In onderstaand overzicht geven we de stappen aan die we met deze leerlingen doorlopen: 

1. Signaleren mentor/docenten 
2. Overleg mentor met leerling 
3. Overleg mentor en afdelingsleider 
4. Aanmelden bij zorgcoördinator. Het aanmeldingsformulier wordt door de mentor ingevuld 
5. Bespreking in het interne zorgoverleg (IZO)  

 
Het IZO bestaat uit het kernteam: het hoofd zorgteam, de trajectcoördinator, en de J&G-coach.  
Daarnaast zijn er wisselende deelnemers zoals de desbetreffende afdelingsleider en mentor en of 
leerlingbegeleider. Indien nodig worden externen uitgenodigd, zoals de jeugdverpleegkundige, 
leerplicht of politie. In het IZO wordt met behulp van de bevorderende en belemmerende factoren 
de ondersteuningsbehoefte bepaald en de ondersteuningsroute vastgesteld.  
Elke casus die in het IZO wordt besproken wordt na een termijn van 4 tot 6 weken geëvalueerd en zo 
nodig wordt de route bijgesteld.  
Het IZO besluit of een MDO noodzakelijk is en welke betrokkenen moeten worden uitgenodigd. 
 
Afhankelijk van de uitkomst na bespreking in het IZO zijn vijf uitkomsten mogelijk: 

1. Basisplus arrangement A:  Leerlingbegeleiding of SMW, 4-6 gesprekken; 
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2. Basisplus arrangement B: CJG-coach zet (externe) hulpverlening in  of neemt contact op met 
lopende hulpverlening; 

3. Basisplus arrangement C: Dit zijn leerlingen die een Preboundarrangement volgen. Van deze 
leerlingen is de leerlingbegeleider de casemanager. Doel van dit traject is om te onderzoeken 
of en hoe de leerling in staat is om met ondersteuning het gewenste gedrag te laten zien om 
mee te komen in een reguliere setting.  
Er wordt met leerling en ouders een handelingsplan opgesteld. Het is in eerste instantie 
korte, intensieve begeleiding die bestaat uit: meerdere contactmomenten per week in de 
trajectgroep, 6 begeleidingsgesprekken met de leerlingbegeleider en het monitoren van het 
gedrag in de les middels een checklist voor de docent. 
Na een periode van 6 weken volgt de evaluatie en wordt  een vervolgtraject afgesproken. Dit 
vervolgtraject kan bestaan uit: 
 Terug naar de reguliere setting, begeleiding stopt. 
 Doorstromen naar trajectgroep.  
 Aanmelden bij de RASTT-commissie van het SWV voor een extern arrangement als de 

handelingsverlegenheid na Prebound blijft bestaan.  
4. Individueel arrangement: licht, medium, intensief  in de Trajectgroep. 
5. Deelname aan de VIP-room 

 
Als een leerling problemen heeft die de grenzen van de zorg die de school kan geven overschrijden, 
dan zal deze in de RASTT-commissie van het SWV besproken of wordt in een gesprek met alle 
betrokkenen en een afgevaardigde van het RASTT naar een passende oplossing gezocht. 
 
Omdat extra ondersteuning alleen zin heeft als alle betrokkenen op dezelfde lijn zitten, betrekt het 
zorgteam de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen bij de begeleiding. Om deze ‘contextuele’  
leerlingenbegeleiding te bevorderen moet er een goede samenwerking tot stand gebracht worden 
tussen leerling, ouder en school. Wanneer een leerling in aanmerking komt voor bovengenoemde 
trainingen belegt het zorgteam ouderavonden of neemt  contact op met de ouders om de 
problematiek en het handelingsplan te bespreken.  
 
Om de deskundigheid van docenten te bevorderen of onderwijsondersteunende begeleiding te 
geven, volgt het zorgteam cursussen over verschillende probleemgebieden en geeft voorlichting aan 
docenten. Docenten met zorgleerlingen in de klas krijgen protocollen met richtlijnen en worden 
geïnformeerd door de schoolbegeleiders. Docenten met dyslectische leerlingen krijgen een 
begeleidingsplan. Daarnaast kan het zorgteam op aanvraag mentoren en teams adviseren bij de 
begeleiding van leerlingen. 
 
Er wordt voor alle leerlingen in de trajectgroep en de VIP-room een groeidocument met 
ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) geschreven. Dit wordt in overleg met de leerling en 
ouders/verzorgers gedaan. In dit groeidocument worden de ondersteuningsbehoeften van de 
leerling opgeschreven en daaruit wordt een begeleiding op maat aangeboden. Deze 
ondersteuningsbehoeften komen op een faciliteitenkaart te staan zodat ook de docenten hun rol in 
de ondersteuning van de leerling kunnen doen. De ondersteuning is gericht op het toewerken naar 
zelfstandigheid in het functioneren van de leerling op school.   
 
De VIP-room 
Sinds december 2017 is er als aanvulling op de bestaande basis+ ondersteuning, de VIP-room 
gerealiseerd. De VIP-room is een voorziening voor leerlingen meer- en hoogbegaafde leerlingen die 
dreigen uit te vallen. Vanwege belemmerende factoren door hun hogere intelligentie zoals beperkt 
ontwikkelde executieve functies, extreem perfectionisme (in combinatie met faalangst), een fixed 
mindset en andere belemmerende overtuigingen, presteren sommige kinderen lager dan je zou 
verwachten. Sommige leerlingen dreigen door deze belemmeringen zelfs thuiszitter te worden. 
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In de VIP-room werken we met deze leerlingen op een theoretische gestoelde, maar op de praktijk  
gerichte manier aan hun ontwikkelpunten en kunnen ze in eigen tempo werken aan hun 
schoolvakken. Op dit moment hebben leerlingen 3 dagdelen per week de mogelijkheid om hier 
gebruik van te maken. Leerlingen kunnen langere tijd gebruik maken van deze voorziening. 
 
Het vak leren-leren 
In 2016 is het vak leren-leren gestart in mavo 3. De achterliggende reden voor het ontwikkelen en 
aanbieden van dit vak is dat we signaleerden dat leerlingen met voldoende cognitieve capaciteiten 
toch studievertraging, afstroomden of zelfs uitvielen door het ontbreken van voldoende schoolse 
vaardigheden. In dit vak wat drie uur per week wordt gegeven staat het ontwikkelen van deze 
schoolse vaardigheden centraal. Daarbij is het van belang dat leerlingen leren reflecteren op hun 
manier van leren (meta-cognitie). Leerlingen worden door hun mentor gesignaleerd en geselecteerd, 
maar deelname is vrijwillig.  
Sinds 2017-2018 wordt het vak ook aangeboden in mavo 4 en sinds 2018-2019 in havo 4. 
 
Prebound 
De Prebound is een apart ondersteuningstraject waarbij de volgende vraag centraal staat: Is de 
leerling in staat om het gedrag te  laten zien dat nodig is om in een reguliere lessituatie te kunnen 
functioneren? Dit traject is niet vrijwillig en daarmee afwijkend van alle andere ondersteuning. 
Tijdens de duur van dit traject is er nauw contact met ouders. De leerling wordt wekelijks begeleidt 
op de te behalen doelen en werkt met een zgn. spoorboekje voor docenten. 
 
Trajectgroep 
Het hoofd zorgteam is de eindverantwoordelijke van de trajectgroep en de VIP-room. De begeleiding 
van de leerlingen van de trajectgroep wordt gedaan door de trajectcoördinator. Zij wordt bijgestaan 
door twee trajectbegeleiders en drie trajectondersteuners (onderwijsassistenten trajectruimte). Zij 
worden aangestuurd door de trajectcoördinator. 
 
Het doel van deze trajectgroep is leerlingen die dat nodig hebben zorg op maat te geven zodat ze 
binnen het reguliere onderwijs kunnen blijven en een diploma behalen op de het niveau waarvoor ze 
de capaciteiten hebben. Zo kan de school goed aan de plicht van passend onderwijs voldoen.  
Sinds het schooljaar 2012-2013 is de opvang van leerlingen in de trajectruimte uitgebreid met 
leerlingen die anders thuis blijven omdat ze door omstandigheden niet naar school durven/willen 
(thuiszitters). 
 
Er is elke schooldag iemand van 8.15 uur tot 16.30 uur in de trajectruimte aanwezig, zodat de 
leerlingen ten alle tijden bij iemand terecht kunnen.  
Onze trajectgroep, gevestigd in lokaal 037, is een kleine, prikkelarme omgeving met tien 
werkplekken. Leerlingen kunnen hier komen om een time-out te nemen tijdens een lesuur wanneer 
dit echt nodig is. Ze kunnen hier ook in tussenuren of voor- en naschooltijd rustig werken. De 
trajectmedewerkers: 

- zorgen voor rust en bieden ondersteuning; 
- hebben, als daar behoefte aan is, ook individuele gesprekken met een leerling; 
- houden de voortgang en het welzijn van de leerlingen in de gaten.  

 

 Interne onderwijs ondersteuningsstructuur / werkzaamheden onderwijsmedewerkers  
 
Op het Bonhoeffercollege werken we met onderwijsondersteunende medewerkers. Daar waar de 
bestaande onderwijsvorm niet toereikend is, kan er onderwijsondersteunende begeleiding ingezet 
worden om de te realiseren onderwijsdoelen te behalen. Onderwijsondersteuning kan worden 
geboden door: 
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Onderwijsassistenten 
Onderwijsassistenten spelen op diverse plaatsen in de school een belangrijke rol. Zo zorgen zij o.a. 
voor de bemensing van de aula en de stilteruimte, waardoor leerlingen begeleid zelfstandig kunnen 
werken aan huiswerk, groepsopdrachten en extra opdrachten. Een aantal onderwijsassistenten 
wordt ook rechtstreeks ingezet op absentieregistratie, waardoor we leerlingen die signalen afgeven 
op het gebied van verzuim sneller in beeld krijgen. 

0,6 fte aan onderwijsassistent-ondersteuning wordt ingezet in de trajectruimte. Werkzaamheden: 

 opvangen en  begeleiden van leerlingen in de trajectruimte; 
 voeren van gesprekken met trajectleerlingen; 
 mede bewaken van de uitvoering van het handelingsplan van leerlingen die voor de 

trajectruimte in aanmerking komen; 
 onder verantwoordelijkheid van trajectcoördinator zorgdragen voor de uitvoering van een 

handelingsplan in de trajectruimte; 
 zorgen voor rust, orde en de noodzakelijke sfeer in de trajectruimte; 
 zorgen voor actieve begeleiding van leerlingen in de trajectruimte zoals die is ingezet door 

ambulant begeleider, afdelingsleiders, zorgfunctionarissen en mentoren.  
 
Dyslexiecoördinator 

 intake en coördinatie van dyslectische leerlingen;  
 dyslexieprotocol evalueren en indien nodig aanbevelingen formuleren voor 

aanpassingen/bijstellingen.  
 coördinatie en uitvoeren van signaleringsonderzoeken naar mogelijke dyslexie;  
 coachen van leerlingen met een dyslexieverklaring (die dreigen vast te lopen);  
 contact met de externe specialist in het kader van het dyslexieonderzoek en remedial 

teaching;  
 verzorgen van dyslexiekaarten;  
 begeleiding van leerlingen met lees- en of spellingproblemen;  
 begeleiding van leerlingen met leerproblemen die het werk van de mentor te boven gaan op 

het gebied van de moderne vreemde talen, zoals tekstbegrip en memoriseren;  
 Aansturen van de dyslexiecoaches.  

 
De leerlingbegeleider 
 
Leerlingbegeleider gespecialiseerd in dyscalculie 
 begeleiding van leerlingen met ernstige rekenproblemen; 
 opzetten van hulples voor leerlingen met rekenproblemen; 
 uitvoeren en bijstellen van het dyscalculieprotocol. 

 
Overige taken en werkzaamheden van de leerlingbegeleiders 
 begeleiding van leerlingen (individueel en in groepsverband) met psychosociale problemen, 

zoals depressiviteit, faalangst, examenangst, motivatieproblemen, sociaal onhandig gedrag, 
rouwverwerking, huiselijke problemen (ziekte, scheiding, geweld); 

 begeleiding van leerlingen (individueel en in groepsverband) met sociale 
vaardigheidsproblemen zoals pesten en agressiviteit; 

 begeleiding van leerlingen met leerproblemen die het werk van de mentor te boven gaan, 
zoals planning en het onderscheiden van hoofd- en bijzaken bij de zaakvakken; 

 begeleiding van leerlingen met psychische klachten die lichamelijke gevolgen hebben, zoals 
eetproblemen, verslavingen en seksuele problemen; 

 het verslagleggen van de begeleiding in een handelingsplan 
 het zo nodig informeren van de mentor en docenten van te begeleiden leerlingen 
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 leiden van een faalangst-, een examenangst- en een scheidings- en/of rouwgroep; 
 organisatie van informatieavonden voor ouders/verzorgers over faalangst, examenangst, 

sociaal onhandig gedrag, scheiding en/of rouw; 
 organisatie van toneel- en filmvoorstellingen voor leerlingen over verslavingsproblematiek; 
 uitvoering en screening van de GSV-test.  

 
Het hoofd zorgteam 
 aansturing van het zorgteam door het  uitvoeren en bijstellen van het zorgbeleidsplan, het 

maken van een evenwichtige en passende taakverdeling en een tijdpad; 
 ondersteuning bieden aan de leerlingbegeleiders bij het begeleiden van hun leerlingen; 
 informeren van het personeel over activiteiten van het zorgteam; 
 zorg dragen voor (vraaggestuurde) voorlichting aan docenten over psychosociale problemen 

en psychische - en gedragsstoornissen; 
 het uitbouwen van de orthotheek i.v.m. deskundigheidsbevordering van docenten; 
 kwaliteitsbewaking van het zorgteam door scholing aan te bieden; 
 advisering aan en overleg met MT en directie over hulpvragen vanuit de teams, het stellen 

van prioriteiten en het ontwikkelen van zorgbeleid; 
 voorzitten van het IZO en zorgen voor de verslaglegging in magister en het uitvoeren van 

afspraken die uit de bespreking voortkomen. 
 participeren in organen van het Samenwerkingsverband; 
 contactpersoon van leerlingen waarbij hulp vanuit het Samenwerkingsverband vereist is 

(externe trajectvoorziening); 
 zorg dragen voor een adequate begeleiding van trajectleerlingen in samenspraak met de 

trajectcoördinator, betrokken mentor en afdelingsleider, ouders en leerling; 
 ontwikkelen van handelingsplannen om zorgleerlingen te begeleiden; 
 uitvoeren en bijstellen van protocollen kindermishandeling, automutilatie, anorexia, suïcide, 

genotmiddelen; 
 begeleiding en zo nodig doorverwijzing naar derdelijnszorg van leerlingen met ernstige 

psychische - en gedragsstoornissen; 
 voortgangs- en functioneringsgesprekken voeren met zorgteamleden; 
 regelmatig overleggen met de docenten leren-leren over hun aanpak met als doel om de 

visie en uitvoering van het beleid te waarborgen 
 Het ontwikkelen van nieuw materiaal voor het vak leren-leren in de lijn van de beleidsvisie 
 Aansturen van de VIP-room begeleider in de lijn van de beleidsvisie VIP-room 
 Overleggen met de VIP-room begeleider en de desbetreffende afdelingsleider over de 

aanpak van de VIP-leerling. 
 Het voeren van start-, evaluatie-, en eindgesprekken van VIP-leerlingen 
 jaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden. 

 
De trajectcoördinator 
 Voert intake- en voortgangsgesprekken met leerling, ouders en mentor. 
  Is verantwoordelijk voor het opstellen van een OPP en de begeleiding van leerlingen met 

een licht, medium of intensief individueel arrangement.  
 Evalueert met leerling, ouders, en mentor en heeft, indien nodig, multidisciplinair overleg 

(MDO) 
 Maakt de faciliteitenkaart. 
 Onderhoudt contact met alle betrokkenen binnen school over de begeleiding (mentor, 

docenten, onderwijsassistenten trajectruimte, trajectcoördinator, zorgcoördinator, 
afdelingsleiders).  

 Heeft één of meerdere korte begeleidingsgesprekken met leerling over welbevinden, sociale 
vaardigheden; omgang volwassenen binnen school en medeleerlingen, ongeschreven regels, 
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omgaan met faalangst, praktische schoolse zaken organisatie en planning, voorbereiden op 
bijzondere activiteiten, bemiddeling bij conflicten met docenten. 

 Legt gesprekken en/of afspraken vast in magister. 
 Communiceert wijzigingen m.b.t. begeleiding met medewerkers trajectruimte. 
 Neemt deel aan kernoverleg (IZO). 
 Observeert leerling in de klas. 
 Adviseert over omgang met de leerling en de aanpak van gedrag van de leerling.  

 
De Anti-pestcoördinator 
 Uitvoeren en bijstellen van het pestprotocol 
 Voorlichten van mentoren over pesten 
 Het uitvoeren van de NO-Blame methode, samen met de mentor 
 Meldpunt voor ouders en leerlingen als er sprake is van pesten en ze niet bij de eigen mentor 

aan willen/kunnen kloppen 
 
De docenten leren-leren 
 Het geven van het vak leren-leren volgens de gezamenlijke beleidsvisie 
 Het (mede)ontwikkelen en uitwerken van nieuw materiaal voor in de lessen 
 Het regelmatig informeren van ouders over opdrachten die er in de les worden gedaan 
 Het organiseren en uitvoeren van de aanmeldprocedure van leerlingen voor het vak 
 Het informeren van mentoren als er grotere zorgen zijn omtrent een leerling 

 
De VIP-room begeleider 
 Het leiden van de VIP-room volgens de gezamenlijke beleidsvisie 
 Het (individueel) begeleiden van de leerlingen in de VIP-room 
 Het voeren van start-, evaluatie-, en eindgesprekken met leerlingen 
 Het overleggen met de zorgcoördinator over de aanpak per leerling 
 Het (mede) ontwikkelen en uitwerken van nieuw materiaal  
 Het terugkoppelen naar de mentor en docenten over de voortgang een aanpak 

 
De schoolmaatschappelijk werker en J&G-coach 
 heeft zitting in het IZO; 
 begeleid en ondersteunt leerlingen met complexere problematiek en problematiek die zich 

voordoet vanwege de context van de leerling; 
 verwijst zo nodig door naar externe hulp in samen spraak met het hoofd Zorgteam;  
 heeft contact met externe betrokken instanties; 
 schakelt zo nodig externe instanties zoals het J&G-team in; 
 heeft gesprekken met ouders om de juiste hulpverlening te bepalen. 
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 Samenwerking met andere instanties  
 

 nooit sporadisch regelmatig vaak gemeenschappelijk 
handelingsplan 

contact-
persoon* 

SMW/C&G coach    X X ZC 

schoolverpleegkundige    x x ZC, AL 

schoolarts  x   x ZC, AL 

GGZ   X  X ZC 

MEE  X    ZC 

Gemeente: ketenzorg   X   ZC,management 

Brijder    X   Lkr, ZC 

Leerplicht    X X ZC 

Politie   X  X ZC, AL 

 
* Lkr = leerkrachtAL=afdelingsleider 
Toelichting:  
 Om de dinsdag is er een Intern Zorg Overleg waarin zorgaanmeldingen worden besproken en 

geëvalueerd. Hierbij aanwezig zijn: zorgcoördinator, CJG-medewerker, gedragsspecialist 
trajectgroep en desbetreffende mentor en afdelingsleider. Zo nodig wordt er extra hulp 
“ingevlogen” (bijv. schoolarts, leerplicht). 

 De SMW’er is tevens afgevaardigde van CJG. 
 Elk schooljaar organiseren we meerdere ouderavonden onder leiding van de Brijderstichting. 
 Elke twee weken heeft de leerplicht spreekuur op school. 
 Elke maandag is de schoolverpleegkundige op school aanwezig. Zij houdt zich bezig met de 

screeningen van leerlingen in het tweede en vierde leerjaar en zij houdt gesprekken met 
leerlingen die verzuimen wegens ziekte op aanvraag van de afdelingsleider. 
De GGD-verpleegkundige koppelt jaarlijks de resultaten van de onderzoeken terug aan de 
zorgcoördinator. 

 

 Onderwijsmaterialen 
 
Leerlingen met dyslexie kunnen op school gebruik maken van een daisyspeler of verklanking via de 
computer gebruiken. De school is ook in het bezit van Kurzweil,  
Leerlingen kunnen bij diverse beperkingen, zoals slecht handschrift of traag schrijftempo, gebruik 
maken van een laptop. Ook kunnen toetsen digitaal worden gemaakt. 
 
Daarnaast zijn er onderwijsmaterialen met speciale pedagogisch/psychologische kenmerken. Deze 
ondersteunen bij: 
 faciliteitenkaarten voor leerlingen van de trajectgroep of een gediagnostiseerde 

gedragsstoornis. Hierop staan de faciliteiten van de leerling en omgangstips voor docenten; 
 dyslexiekaart; 
 dyscalculiekaart (alleen voor onderbouwleerlingen). 

 
Verder beschikt de school over het aanpassingsvermogen bij kind-specifieke fysieke belemmeringen 
(in aanvulling op de didactische materialen). Op het moment dat er sprake is van fysieke 
belemmeringen bij een leerling kan de school het volgende aanpassen: 
 bij rolstoelgebruik: gebruik van lift en speciaal toilet. Bij vakken waar de handicap 

beperkingen  oplevert, wordt er gekeken naar alternatieven; 
 bij slechtziendheid: toetsen kunnen met groot lettertype worden aangeleverd; 
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 bij medicijngebruik: medicijnen kunnen bij de receptie (koel) worden bewaard. Er is daar ook 
een instructie per leerling aanwezig. 

 

  De ruimtelijke omgeving 
 
De trajectgroep is een prikkelarme ruimte met tien werkplekken waar trajectleerlingen of 
zorgleerlingen met een (gediagnosticeerd) gedrags-, leer- en/of aandachtsprobleem een time out 
kunnen nemen en worden opgevangen door geschoolde medewerkers. Ze kunnen hier ook in 
tussenuren of voor- en naschooltijd huiswerk maken. 

In de school zijn de volgende ruimtes beschikbaar / is voldaan aan de volgende ruimtelijke eisen: 
 
 voor speciale bewegingsbehoeften; 
 voor verzorging en begeleiding; 
 voor speciale leerbehoeften. 
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4 Passend onderwijs in de toekomst 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de visie van de school t.a.v. passend onderwijs in de 
toekomst, zowel op de korte als op de langere termijn. Wij geven aan waar de school naar 
toe wil en wat daarvoor nodig is. 

 

 Visie en ambitie passend onderwijs op korte termijn 
 
Voor de topdocent is Passend Onderwijs bieden inmiddels een gegeven.  
  
De topdocent is daarom ons uitgangspunt: ‘De docent die door het aangaan van een goede relatie 
niet zoveel problemen heeft met geïndiceerde gedragsproblemen in de klas. Een docent met echte 
interesse, humor, een houding van met-elkaar- op-willen-trekken, een docent die belang hecht aan 
de driehoeksverhouding tussen  leerling-docent-thuis, maar ook eisen stelt aan leerlingen, leerlingen 
eigen verantwoordelijkheid geeft, bezig is met leren, wat echt niet  betekent dat onderwijs alleen 
maar leuk hoeft te zijn’.   
 
Wij willen de didactische, organisatorische en pedagogische vaardigheden die nodig zijn voor het 
bieden van Passend Onderwijs verder ontwikkelen zodat er meer gedifferentieerd wordt lesgegeven 
en leerlingen zo een nog passender aanbod krijgen. Hiermee voldoen we ook aan de wettelijke eisen 
dat leerlingen een vak op een hoger niveau moeten kunnen afsluiten. 
 
Hoe zien we dat voor ons? 
 
Op klasniveau: 
 duidelijke regels opstellen, liefst in samenspraak met de klas; 
 regels handhaven; 
 bij het handhaven werkt het belonen van positief gedrag heel goed (daarna pas straffen); 
 zelfreflectie: inzicht hebben in wat jouw gedrag veroorzaakt, ongewenst gedrag van 

leerlingen beschouwen als feedback. 
 Duidelijke en concrete doelen stellen zodat leerlingen weten waar ze naartoe werken 
 Zorgen voor tussentijdse feedback (bijvoorbeeld door formatief te toetsen) en daarmee 

leerlingen bewust maken van de gevolgen van hun inzet en de keuzes die zij maken. 
 Zorgen dat de leerlingen zelf de verantwoordelijkheid voelen voor het halen van de doelen 
 Het bieden van afwisselende werkvormen (met de inzet van ICT) waarin differentiatie 

mogelijk is. 
 
Op individueel niveau:  
 een afwijkende ontwikkeling van leerlingen moet worden gesignaleerd en er moet ook wat 

mee worden gedaan. Dit vraagt een gedragstherapeutische opstelling (Derriks, Ledoux, 
Overmaat en van Eck). De driehoeksverhouding leerling-docent-thuis is ook bij dit punt weer 
een bijzonder belangrijk gegeven; 

 werken aan motivatie. ‘De dynamica van motivatie kan worden beschreven in termen van 
twee concurrerende drijfveren: het streven naar succes en de angst om te falen’( ‘drive 
theorie’ van Atkinson  beschreven in het boek van Robert J. Marzano); 

 leerlingen zullen succesvol zijn als leerkrachten aan individuele leerlingen hun persoonlijke 
groei kunnen laten zien (Robert J. Marzano).  

 Het toepassen van de principes van Steven Covey om de leerlingen “aan het roer te zetten” 
en hun motivatie te vergroten 
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 Benodigde kennis en vaardigheden 
 
Om een goede invulling te kunnen geven aan deze ontwikkeling binnen passend onderwijs is het 
belangrijk om met de collega’s in de verschillende teams gericht te werken aan bovenstaande 
aandachtspunten, door het aanbieden van verschillende scholingsmogelijkheden zoals:  

1. activerende didactiek en passende werkvormen 
2. differentiëren is te leren (basis) 
3. differentiëren met ICT 
4. persoonlijk leiderschap en eigenaarschap met de 7 gewoonten van Covey 

Naast het aanbieden van deze trainingen wordt er ook ontwikkeltijd gereserveerd om met de nieuwe 
inzichten aan de slag te gaan. 
 

 Ambities en strategie binnen passend onderwijs in de toekomst 
 
In 4.2 zijn de aandachtspunten genoemd die essentieel zijn om goed klassenmanagement te 
realiseren en te differentiëren. Deze aandachtspunten liggen zowel op klassenniveau als individueel 
niveau, waarbij met name de laatsten wat lastiger zijn te realiseren: 
 
 gedragstherapeutische opstelling;  
 werken aan motivatie; 
 leerlingen zullen succesvol zijn als leerkrachten aan individuele leerlingen hun persoonlijke 

groei kunnen laten zien. 

Een ‘”gedragstherapeutische opstelling”: wat moet een docent zich daarbij voorstellen? Herkent de 
docent de signalen die leerlingen afgeven en weet hij daar vervolgens wat mee te doen? Een aardig 
hulpmiddel hierbij is het overzicht van Robert J. Marzano waarin typeringen van leerlingen, 
kenmerken en gedragshandelingen zijn opgenomen. 
 
Werken aan motivatie: hoe doe je dat? Met leuke lessen krijg je de meeste leerlingen wel mee, maar 
met name leerlingen die niet zo makkelijk meekomen zijn moeilijk te motiveren. Marzano stelt dat 
leerlingen succesvol (lees: gemotiveerd) kunnen zijn als leerkrachten een persoonlijke groei aan 
individuele leerlingen kunnen laten zien. Bosker en Derriks, Ledoux, Overmaat en van Eck praten over 
het belang van een cyclisch proces waarin thematisch wordt gewerkt, zodat zwakkere leerlingen 
iedere keer weer bij kunnen komen.  
 
“Leerlingen die door de les worden geboeid hebben geen tijd voor wanordelijkheden. Didactisch 
moet je les dus in orde zijn”. (Lagerwerf B., Korthagen F.) 
 
Hoe maak je als docent de persoonlijke groei inzichtelijk in een klas van 30 leerlingen? Welke 
didactiek is succesvol? Hoe zorg je ervoor dat in een klas van 30 leerlingen je zicht krijgt op 
individuele leerlingen en tijd hebt om deze leerlingen verder te helpen? 
In diverse literatuur wordt het zelfstandig werken en werken in groepjes als essentieel weergegeven. 
Ook het interactieve klassengesprek wordt een aardige werkvorm gevonden om leerlingen op maat 
te bedienen. Tot slot is het belangrijk om vorderingen van iedere leerling nauwkeurig te registreren. 
(Geerligs T., Veen T., 1996, p.204) 
 
En ten slotte: hoe zet je leerlingen aan het roer en zorg je daarmee voor een intrinsieke motivatie? 
De zeven eigenschappen van effectief leiderschap zijn “vertaald” naar het onderwijs en geven inzicht 
in de processen die er nodig zijn om dit te bewerkstellingen. Deze omslag in denken is alleen bij 
leerlingen te realiseren als docenten dit zich ook eigen maken. (S. Covey) 
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Ambities en grenzen van de school 
Docenten in de verschillende teams moeten werken aan een “gedragstherapeutische opstelling”. 
Herkennen we de signalen die leerlingen afgeven en weten we daar vervolgens wat mee te doen? 
Afgesproken is dat de interne en externe medewerkers de noodzakelijke expertise vraag gestuurd 
gaan overbrengen. Met name de contacten met speciaal onderwijs binnen het 
samenwerkingsverband gaan hierin belangrijk worden. 
 
“Werken aan motivatie” moet niet alleen gericht zijn op het zichtbaar maken van persoonlijke groei 
middels goede lesorganisatie, didactiek en registratie, maar ook op het aanbieden van maatwerk 
door de secties en de teams. De ontwikkeling van Bonhoeffertijd, gericht op talent, LOB, verdieping 
en ondersteuning met een grote verantwoordelijkheid voor leerlingen, moet straks zichtbare 
resultaten op het gebied van motivatie gaan opleveren. Teams en secties gaan de komende jaren 
met elkaar in gesprek over een zinvol programma Bonhoeffertijd, de wijze waarop ze Bonhoeffertijd 
kunnen monitoren en de didactiek waarmee ze persoonlijke groei inzichtelijk maken.  
Middels de gesprekkencyclus worden de mogelijkheden en onmogelijkheden aan het licht gebracht 
en mogelijke ontwikkel- en scholingstrajecten voor docenten uitgezet. 
Het bieden van maatwerk en het differentiëren op tempo, niveau en werkvorm spelen een grote rol 
in het vergroten van motivatie. Het speelt tevens een rol in ons doel om meer-en-hoogbegaafde 
leerlingen meer uit te dagen en ze laten werken in hun zone van naaste ontwikkeling.  
 
Voorts willen we de weg die we zijn ingeslagen op het vergroten van de schoolse vaardigheden 
waaronder de executieve functies vallen verder uitwerken. Op dit moment kunnen leerlingen uit 
mavo 3 en 4 en havo 4 dit vak volgen. We blijven het vak verder ontwikkelen en evalueren het twee 
keer per jaar bij ouders, leerlingen en mentoren. Met deze informatie wordt het vak vanuit een 
theoretische achtergrond de praktische uitvoering verbeterd.  
 
De grensgevallen. Er zijn leerlingen die onvoldoende begeleid kunnen worden binnen de reguliere 
setting van een school en die, ook met de ontwikkelingen die we voorstaan, cognitief niet in staat zijn 
een diploma te halen of te kunnen functioneren in een groep. Onvermogen van de leerling en 
handelingsverlegenheid van de school zijn in deze belangrijke begrippen. Omdat we als school een 
belangrijke zorgplicht hebben, organiseren we voor deze leerlingen in nauw overleg met het 
samenwerkingsverband een passend onderwijsarrangement binnen of buiten de school. 
 
In ons kaderplan hebben we de grensgevallen als volgt gedefinieerd: 
 
Grenzen aan ondersteuning 

• De veiligheid van medewerkers en leerlingen moet gewaarborgd kunnen worden. 
Als er sprake is van fysieke of verbale agressie waarbij de veiligheid van anderen in het 
geding komt, stopt onze ondersteuning en wordt er opgeschaald; 

• Leerlingen moeten het mavo-niveau cognitief gezien aan kunnen; 
• De school heeft het beleid dat een leerling één keer mag doubleren in zijn schoolloopbaan; 
• Leerlingen die niet naar school komen, kunnen we niet begeleiden. We schakelen bij 

langdurig ziekte de OBD (Ziezon) en leerplicht in; 
• Leerlingen moeten in staat zijn op school toetsen te maken; 
• Er moet sprake zijn van educatief partnerschap. Als ouders niet meewerken aan de 

ondersteuning, dan stopt deze. 
Handelingsverlegenheid: handelingsverlegenheid kan ontstaan als na het bijstellen van de 
ondersteuningsbehoeften na de evaluatie er geen vooruitgang te zien is op het gebied van:  
schoolse vaardigheden, cijfers, verzuim, uren in de trajectruimte. 
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Aanpak schooluitval 
Om de grensgevallen intern beter te kunnen begeleiden, zijn er in de huidige zorgstructuur twee 
voorzieningen binnen de school: een Prebound  (interne rebound) en een trajectgroep. Uitgangspunt 
bij ingebruikname van deze voorzieningen is dat de plaatsing tijdelijk is en de  leerling terugkeert 
naar deelname aan de reguliere klassensituatie. 
Nieuw in dit kader is de VIP-room, een voorziening die zich richt op het voorkomen van uitval van de 
meer-en-hoogbegaafde leerlingen. 
Het doel van de plaatsing is: 
 voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten en af- of uitstroom van leerlingen met een goed 

cognitief niveau, maar die als gevolg van sociaal-emotionele problematiek niet goed 
functioneren in de reguliere klassensituatie; 

 voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten door leerlingen met een complex ziekteverzuim; 
 het behalen van een diploma; 
 vergroten van de handelingsbekwaamheid van docenten om te kunnen omgaan met de 

specifieke onderwijsbehoeften van zorgleerlingen. 
 Het verbeteren van de executieve vaardigheden van leerlingen zodat ze kunnen werken in 

het onderwijssysteem 
 
Expertise ontwikkeling 
De ambities en strategie gericht op passend onderwijs in de toekomst vraagt uiteraard om de 
ontwikkeling van specifieke expertise van docenten, mentoren, schoolleiding en de interne zorg.  
De komende jaren gaan we ons richten op het vergroten van de kennis over meer-en hoogbegaafden 
en het bieden van maatwerk aan alle leerlingen die dit nodig hebben.  
 
Een groot deel van de mentoren heeft de afgelopen jaren een training gevolgd (16 uur) op het gebied 
van algemene mentorvaardigheden, maar ook specifieke vaardigheden als het signaleren van 
problemen. Deze training wordt regelmatig aan nieuwe mentoren aangeboden.  
De mentoren en docenten signaleren de onderwijsbelemmeringen van de leerlingen op grond  van  
 gedrag ; 
 verzuim; 
 werkhouding / motivatie; 
 cijfers; 
 incidenten. 

 
Verder worden betrokken mentoren en docenten geschoold op het handelingsgericht werken en het 
werken met leerlingen met een gedragsprobleem. 
 
De hoeveelheid aandacht/handen in de klas 
Het Bonhoeffercollege is een school voor mavo, havo en vwo met de daarbij behorende bekostiging.  
De school ontvangt geen LWOO-bekostiging en is daardoor genoodzaakt de lessen efficiënt te 
organiseren. Met de bekostiging proberen we op een gemiddelde klassengrootte van 27 leerlingen 
uit te komen. In de bovenbouw ligt dit gemiddelde, door de vakkenpakketkeuze, lager dan in de 
onderbouw. Zo werken we de laatste jaren met een gemiddelde van 29-30 leerlingen in de brugklas. 
Om met name het klassenmanagement een goede kans van slagen te geven werken we met 
heterogene brugklassen waarin twee niveaus zijn ondergebracht. Voorts investeren we jaarlijks in 
een extra klas in leerjaar 2, waardoor we na de determinatie op niveau in leerjaar 1 met minder 
leerlingen een nieuwe start kunnen maken in groepen met een andere samenstelling. Iedere 2e klas 
start het schooljaar met een schoolkamp buiten de deur, waar we middels een programma gericht 
op sociale interactie de basis leggen voor sfeer waarin leerlingen/docenten zich veilig voelen en 
daardoor tot leren/lesgeven komen. 
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In de bovenbouw werken we met stamklassen en clustergroepen met een gemiddeld aantal 
leerlingen van ongeveer 26. De mentoren echter werken met een groep van maximaal 22 leerlingen, 
waardoor ze deze intensiever kunnen begeleiden in de eerste lijn.  
 
Vanuit de reguliere bekostiging zetten we 2,2 fte in op de interne zorg. Voorts gebruiken we 0, 7 fte 
voor onderwijsassistenten, ingezet om de medewerkers van de interne zorg te ondersteunen en de 
zorgruimte te bemannen. 
 
Personele inzet zorg: 
 hoofd zorgteam: 0,4 fte voor trajectgroep coördinatie 
 leerlingbegeleiders: 4 x 0,2 fte 
 gedragsspecialist trajectgroep 0,8 fte 
 begeleiding trajectgroep leerlingen: 0,2 fte 
 bemensing trajectruimte: 3,5 dag door onderwijsassistenten 

 
Expertise en interne samenwerking 
De topdocent met de vaardigheden om een goed klassenmanagement neer te zetten is ons 
uitgangspunt. De noodzakelijke expertise is omschreven bij de uitwerking Passend Onderwijs op 
korte termijn en Passend Onderwijs in de toekomst. Genoemd zijn o.a. de ontwikkelingen op gebied 
van het signaleren, het gedragstherapeutisch handelen, didactiek en motiveren. 
 
Teamexpertise 
In ons schoolplan hebben we de ambities en operationele doelstellingen scherp in beeld gebracht. 
Hierdoor zijn teams en secties in staat hun verantwoordelijkheid te nemen en gericht toe te werken 
naar datgene wat we als school voorstaan. Het schoolplan staat aan de basis van een professionele 
cultuur waardoor een dialoog kan plaatsvinden tussen medewerkers en schoolleiding gericht op 
resultaten.                   

 
Teams en secties formuleren aan de hand van de richtlijnen hun eigen ambitieplannen waarin ruimte 
is voor eigen keuzes. Hiermee doen we recht aan de verschillen tussen de verschillende groepen.  
Medewerkers van teams en secties bepalen zelf onderling op welke wijze zij de werkzaamheden 
verdelen. Door deze verdeling ontstaat eigenaarschap. Maatwerk leveren we door bij de verdeling 
rekening te houden met verschillen in competenties van medewerkers. In de teams en secties is 
sprake van collectieve participatie en samenwerking. Het leren en de mogelijkheid om samen te 
werken wordt gefaciliteerd in tijd en ruimte. In de jaarplanning zijn hiervoor de donderdagmiddagen 
gereserveerd.       

 
Het team en de sectie worden beschouwd als een professionele leergemeenschap waarin de 
professionele cultuur van groot belang is. In zo’n cultuur draait het om leren. Er is een open cultuur 
waarin fouten worden gezien als leerpunten. Er is sprake van een dialoog waarin medewerkers 
verantwoording afleggen door hun handelen expliciet te maken. De gesprekkencyclus, een 
belangrijke component van ons IPB,  maakt een goede dialoog mogelijk en wordt vooral gebruikt om 
de relatie aan te gaan en te inspireren.          
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5 Kwaliteitskader en continuïteit 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij hoe het kwaliteitskader en de continuïteit binnen de school 
benaderd worden. 
 

 Eigen oordeel over de ondersteuningsmogelijkheden en ambitie 
 
Opbrengstgericht werken 
 
Onze opbrengsten (zie 3.3.3./ 3.3.4) zijn nu voldoende. Het is onze ambitie om de resultaten te 
continueren.  
Jaarlijks worden de opbrengsten van de ondersteuning van het  ondersteuningsteam beschreven in 
een jaarverslag. Aan de hand van dit verslag en enkele casuïstiek besprekingen scherpen we ons 
zorgbeleid jaarlijks aan. De feedback die wij op dit moment krijgen vanuit het 
samenwerkingsverband is bijzonder positief.  
 
De lerende organisatie 
 
Belangrijke instrumenten voor professionaliseringsactiviteiten zijn reflectie, feedback en 
kennisdeling. 
 
Wij zullen de activiteiten gericht op passend onderwijs goed gaan monitoren en belangrijke data 
afkomstig uit o.a. opbrengstenkaarten, zorggegevens en tevredenheidenquêtes gebruiken om 
reflectie, feedback en kennisdeling op een goede manier binnen de school te organiseren.  
Zo nodig passen wij onze visie op passend onderwijs, onze werkwijze en/of de organisatiestructuur 
aan de hand van bovenstaande activiteiten weer aan. 
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IPB-plan 

Integraal Personeelsbeleid  (IPB) op het Bonhoeffercollege 

De relatie aangaan, een open cultuur, recht doen aan verschillen, maatwerk, ruimte voor eigen 
keuzes, een professionele cultuur, resultaatgericht: een opsomming van kernwaarden die wij in ons 
schoolplan 2012-2016 gekoppeld hebben aan drie woorden die de kern vormen van het leven en 
denken van Bonhoeffer:  vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid.  

Het zijn deze zelfde kernwaarden die aan de basis staan van ons integraal personeelsbeleid. 

In ons schoolplan hebben we de ambities en operationele doelstellingen scherp in beeld gebracht. 
Hierdoor zijn teams en secties in staat hun verantwoordelijkheid te nemen en gericht toe te werken 
naar datgene wat we als school voorstaan. Het schoolplan staat aan de basis van een professionele 
cultuur waardoor een dialoog kan plaatsvinden tussen medewerkers en schoolleiding gericht op 
resultaten. ¹          

Teams en secties formuleren aan de hand van de richtlijnen hun eigen ambitieplannen waarin ruimte 
is voor eigen keuzes . Hiermee doen we recht aan de verschillen tussen de verschillende groepen.  
Medewerkers van teams en secties bepalen zelf onderling op welke wijze zij de werkzaamheden 
verdelen. Door deze verdeling ontstaat eigenaarschap2.  Maatwerk leveren we door bij de verdeling 
rekening te houden met verschillen in competenties van medewerkers. In de teams en secties is 
sprake van collectieve participatie en samenwerking. Het leren en de mogelijkheid om samen te 
werken wordt gefaciliteerd in tijd en ruimte.  In de jaarplanning zijn hiervoor de donderdagmiddagen 
gereserveerd.3       

Het team en de sectie worden beschouwd als een professionele leergemeenschap waarin de 
professionele cultuur van groot belang is. In zo’n cultuur draait het om leren. Er is een open cultuur 
waarin fouten worden gezien als leerpunten. Er is sprake van een dialoog waarin medewerkers 
verantwoording afleggen door hun handelen expliciet te maken. De gesprekkencyclus, een 
belangrijke component van ons IPB,  maakt een goede dialoog mogelijk en wordt vooral gebruikt om 
de relatie aan te gaan en te inspireren. 4          

Bron: Professionalisering in de praktijk,   1  Blz.  11,  2  Blz.  25,  3  Blz.  04,  4  Blz.  14 

Terug 



Inleiding 
 
Aan de basis van dit stuk staan een drietal documenten:  
 

1. het schoolplan 2012-2016 van het Bonhoeffercollege; 
2. de literatuurstudie ‘Professionalisering in de praktijk’ van het SBO; 
3. de conceptnotitie meerjarenbeleid HR van het SVOK. 

 
In het laatste document is helder verwoord dat iedere medewerker van SVOK verantwoordelijk is 
voor een eigen persoonlijke ontwikkeling. Gezocht moet worden naar een juiste balans van 
persoonlijke ambities en organisatiedoelstellingen. Leidraad voor het laatste zijn de 
competentieprofielen Bonhoefferdocent, Kerndocent en Seniordocent weergegeven in het 
beleidsstuk ‘Realisatie Functiemix Bonhoeffercollege’ van oktober 2010 en de operationele 
doelstellingen weergegeven in het schoolplan 2012-2016 van het Bonhoeffercollege.  
 
 
Gesprekkencyclus bij zittende collega’s 

Het lijkt belangrijk het consequent voeren van de gesprekkencyclus opnieuw onder de aandacht te 
brengen van schoolleiders.5  Ook op het Bonhoeffercollege is geconstateerd dat er op dit gebied nog 
veel te winnen valt. Een onderzoekje van de docentcoaches en de geformuleerde aanbevelingen in 
het onderzoeksverslag hebben geleid tot de volgende actiepunten: 
 
 De voortgang van de gesprekkencyclus wordt een vast onderwerp van het MT-beleid.  
 Om piekbelasting te voorkomen worden de gesprekken vroeg in het seizoen gelijkmatig 

verdeeld over het jaar. 
 Ieder team komt zelf met een team-specifiek instrument aan de hand waarvan de 

gesprekken worden voorbereid. De ontwikkeling van het instrument is mede gebaseerd op   
onderstaande uitgangspunten (in een los bijgeleverde bijlage 3 wordt een voorbeeld van 
een uitwerking weergegeven). 

 Op een intervisieachtige wijze helpt de schoolleiding elkaar met lastige kwesties, het plannen 
van de gesprekken, het maken van afspraken en het naleven van onderstaande 
uitgangspunten . Met elkaar proberen zij uiteindelijk meer diepgang aan te brengen in de 
gesprekken. 

 
Binnen SVOK is afgesproken dat de gesprekkencyclus gericht op professioneel handelen en de 
individuele doelstellingen bestaat uit 3 onderdelen: het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en 
het beoordelingsgesprek.  Het planningsgesprek staat aan het begin van de beoordelingsperiode en 
in dit gesprek worden resultaat en ontwikkelafspraken gemaakt. In het voortgangsgesprek spreken 
leidinggevende en medewerker elkaar over de voortgang van de gemaakte afspraken en worden zo 
nodig wat afspraken bijgesteld. In het beoordelingsgesprek (3e jaar) tot slot volgt de beoordeling. 
 
Uitgangspunten: 
 Iedere medewerker is verantwoordelijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Een 

medewerker mag daarom zelf het initiatief nemen om tot een gesprek te komen. Ook de 
uiteindelijke verslaglegging, met daarin opgenomen de concrete acties en de te verwachten 
resultaten, wordt door de medewerker zelf verzorgd. De verslaglegging van het uiteindelijke 
beoordelingsgesprek ligt bij de leidinggevende. 

 De schoolleiding zorgt voor een veilige omgeving en een open cultuur waarin zij samen met 
de medewerkers vrijuit kunnen spreken over functioneren en de gewenste ontwikkeling.  

 
Bron: Professionalisering in de praktijk,   5  Blz.  24,   



 De schoolleiding zorgt voor de juiste faciliteiten in de vorm van tijd, gelegenheid, middelen 
en gerichte feedback.6  Van groot belang voor die feedback is een  goed zicht op de 
bekwaamheid en het functioneren van de docenten.  

 Bij de gesprekkencyclus staan de competentieprofielen Bonhoefferdocent, Kerndocent, 
Seniordocent, de specifieke onderwijstaken en de organisatiedoelstellingen/ontwikkelingen 
weergegeven in het schoolplan 2012-2016 centraal. De kwalificaties van de verschillende 
docenten, de team- en sectieontwikkelingen en de individuele bijdrage van medewerkers 
daaraan zijn beide gesprekspartners voorafgaande aan het gesprek bekend. 

 Medewerkers krijgen de ruimte voor een actieve participatie in kennisontwikkeling en 
onderzoek. Ze moeten kunnen werken onder eigen verantwoordelijkheid en onder erkenning 
van persoonlijke motieven, voorkeuren en perspectieven.7 In een open gesprek wordt de 
balans gezocht in datgene wat de school nodig heeft en de persoonlijke ambities.  In 
gezamenlijk overleg wordt vervolgens een mogelijk scholings-/competentiegericht 
programma doorgesproken.  

 Belangrijke instrumenten voor professionaliseringsactiviteiten zijn reflectie, feedback en 
kennisdeling.8  Teams werken met een instrumentarium dat  hiervoor gebruikt kan worden. 
Medewerkers en leidinggevende spreken vooraf af welk(e) instrument(en) ze gaan 
gebruiken. 

 Gespreksverslagen worden door de leidinggevende bewaard in een bekwaamheidsdossier/ 
(digitaal) portfolio.  

 
Scholings-/competentiegericht programma 
Een van de opbrengsten van de gesprekken zou een scholings-/competentiegericht programma 
kunnen zijn.  Omdat bij scholing in teamverband het individuele competentiegerichte element 
goeddeels afwezig is, 9 gaan we bij scholing zoveel mogelijk uit van maatwerk.  
 
Wat werkt? 
Een aantal aanbevelingen 10  uit het literatuuronderzoek ‘Professionalisering in de praktijk’ van het 
SBO zijn mogelijk richtinggevend bij het opstellen van het scholings-/ competentiegerichte 
programma: 
 Bied medewerkers professionele ruimte en eigenaarschap aan. De motivatie voor leren is 

groter als zij zelf actief en onderzoekend leren. 
 Praktijknabijheid, gebruikswaarde is van groot belang voor de lerende docent.         

Extra inspanning moet meerwaarde hebben. Extra inspanning is zichtbaar wanneer het effect 
heeft op de leerlingprestaties. Spreek af hoe je dit zichtbaar maakt. 

 Informeel leren en dit doen samen met collega’s is cruciaal voor het slagen van 
professionaliseringsacties. 

 Betrek informeel leren en netwerkleren (leerlingen, leraren, collega scholen/ PO scholen) in 
het scholings-/competentiegerichte programma. 
 

De SVOK-academie kan met name bij de laatste twee punten een belangrijke rol spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Professionalisering in de praktijk,   6  Blz.  09,  7  Blz. 14,  8  Blz  09,  9  Blz. 13,     10   Blz. 25 



Beoordelingsgesprek 
Er wordt twee jaar gericht gewerkt naar de met elkaar overeengekomen kwalificaties en tot slot volgt 
een beoordeling in leerjaar 3. In principe mag een beoordeling geen verassingen opleveren. Indien 
een medewerker onvoldoende in staat is, maar wel in staat gesteld is de functie uit te voeren, 
kunnen er rechtspositionele maatregelen worden genomen. [laatste stuk is een citaat uit een notitie 
van het KEC] 
 
 
Werving en selectie: 
 
De competentieprofielen  Bonhoefferdocent, Kerndocent, Seniordocent, de ambities weergegeven in 
het schoolplan 2012-2016 en de daaruit afgeleide sectie- en teamplannen zijn richtinggevend in onze 
zoektocht naar de juiste medewerkers.  
 
Kwaliteit, op een goede manier de relatie aan kunnen gaan met leerlingen, open staan voor de 
ontwikkelingen die we inzetten en de bereidheid om gezamenlijk toe te werken naar onze 
uitgesproken ambities zijn daarom belangrijke ingrediënten in onze zoektocht naar geschikte 
collega’s.  
 
Naast bovenstaande is ook de leeftijd de komende jaren een belangrijk criterium. De  gemiddelde 
leeftijd is op dit moment te hoog en daarmee ook de kosten van ons personeelsbestand. Wij kiezen 
dus heel bewust voor de jonge collega, de collega waar we mogelijk wel wat extra begeleiding op 
moeten zetten.   
 
 
Begeleiding nieuwe docenten/beoordelen nieuwe docenten 
 
De introductie en begeleiding van nieuwe docenten in het schoolleven berust voor het grootste deel 
bij de docentcoaches. Zij fungeren als klankbord en staan de nieuwe collega's met raad en daad bij, 
organiseren gezamenlijke bijeenkomsten, individuele gesprekken en lesbezoeken en stellen een 
persoonlijk ontwikkelingsplan op. 
 
Binnen de vakgroep fungeert een collega als werkbegeleider voor zaken die in eerste instantie vooral  
vakinhoudelijk en praktisch van aard zullen zijn, maar de vraag hoe de vakgroep de doelstellingen van 
de school vorm wil geven moet ook worden beantwoord. Lesbezoeken, al dan niet wederzijds, en 
een tweetal enquêtes onder leerlingen kunnen daarbij van nut zijn. De werkbegeleider komt 
minimaal twee à drie keer op lesbezoek bij de nieuwe collega, bespreekt de les en maakt daarvan 
een kort verslag. 
 
Beoordeling nieuwe docenten 
Voor of kort na de herfstvakantie komt de afdelingsleider op lesbezoek, gevolgd door een tweede 
bezoek in januari of februari en een derde in maart. Voor de beoordeling van de lessen wordt een 
vast format gebruikt.  
Na elk lesbezoek volgt - liefst nog dezelfde dag - de bespreking. Behalve de collega zelf ontvangen 
ook de coach en de werkbegeleider een kopie van de lesbeoordeling. De verbeterpunten vormen de 
basis voor de beoordeling van de volgende les.   
Vooral op grond van de ontwikkeling die de lesbezoeken te zien geven velt de directie na de tweede 
beoordeling in maart een voorlopig oordeel over de wenselijkheid het tijdelijke dienstverband al dan 
niet voort te zetten. Dat bij die beoordeling de elementen die genoemd staan in de missie van de 
school nadrukkelijk gewicht in de schaal leggen zal duidelijk zijn.   
In oktober en in maart worden onder leerlingen enquêtes afgenomen en geeft de vakgroep 
gemotiveerd haar mening over het al dan niet continueren van de aanstelling, waarna de directie de 



door haar genomen, definitieve, beslissing vóór 1 mei mondeling aan de desbetreffende collega 
meedeelt en toelicht. 
 
 
Strategische personeelsplanning gericht op toekomst/ tekorten etc.. 
 
Professionaliseringspraktijken waarbij tekorten van individuele leraren of van het personeelsbestand 
van de scholen moet worden weggewerkt of juist voorkomen worden, blijken in 
onderwijsorganisaties lastig te verwezenlijken. 11  
Omdat de verwachting is dat een goed beleid op strategische personeelsplanning niet alleen 
ingewikkeld maar ook duur zal zijn, lijkt een gerichte samenwerking met de andere scholen binnen 
SVOK noodzaak.  
Ter voorbereiding: 
 brengen we de prognose van leerlingaantallen in beeld aan de hand van geschikte data 

[CTC/CMT/SVOK]; 
 gaan we na hoeveel docenten op de verschillende vakgebieden we nodig hebben [intern]; 
 brengen we ons personeelsbestand in kaart, inventariseren we de leeftijd, de verdeling over 

de teams, de secties en overige afdelingen, benoemen we de sterke punten, zwakke punten, 
de kansen, en tot slot de bedreigingen.  [Dit overzicht moet in nauwe samenwerking met 
SVOK worden opgesteld.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Professionalisering in de praktijk,   11  Blz.  21 



Toelichting format gesprekkenreeks 

Voorbereiding gesprekkencyclus met afdelingsleider 

Uitgangspunten 
 Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor de eigen professionele ontwikkeling. Het initiatief voor het gesprek en verslaglegging

met concrete acties en resultaten ligt daarom bij de medewerker zelf.
 Binnen het team zorgen we voor een open cultuur/veilige omgeving die goede gesprekken mogelijk maken.
 Eigen verantwoordelijkheid en erkenning van persoonlijke motieven, voorkeuren en perspectieven staan centraal. In een open gesprek

wordt de balans gezocht in datgene wat de school nodig heeft en de persoonlijke ambities.
 Gespreksverslagen worden door de leidinggevende bewaard in een bekwaamheidsdossier/(digitaal) portfolio.

Voorbereiding medewerker Voorbereiding leidinggevende 

Bij de gesprekkencyclus staan de lessen, de mentortaken, de 360˚ feedback daarop , de eigen werkzaamheden voortkomend uit de 
team-/sectieontwikkelingen en de rol die je speelt in team- en schoolontwikkelingen (LB/LC/LD) centraal.  

Middels reflectie, feedback en kennisdeling gericht op bovenstaande 
bereidt de medewerker zich voor op het gesprek. Wat loopt goed, wat  
kan ik nog verbeteren en waar zou ik wel wat ondersteuning kunnen 
gebruiken. De kwalificaties LB, LC en LD worden in deze reflectie 
uitdrukkelijk meegenomen. 
De medewerker maakt een analyse van de zelf geïnitieerde 360-graden 
feedback gericht op de lessen en mentortaken. De geformuleerde 
kwalificaties en overige opmerkingen van leerlingen, collega’s en 
eventueel ouders worden hierin betrokken. 
De medewerker brengt vooraf team- en sectieontwikkelingen in kaart 
en beschrijft de eigen werkzaamheden daarin. 
De medewerker geeft zelf de doelstelling van het gesprek weer. Wat zijn 
gezien de analyse belangrijke gesprekspunten en wat wil je met het 
gesprek bereiken? 

De leidinggevende schetst het bestaande beeld van de medewerker 
zoals opgemaakt uit teamvergaderingen, onderling overleg, gesprekken 
met leerlingen en eventueel ouders.  
Ter voorbereiding worden in overleg eventueel lessen bezocht. 
De afdelingsleider is op de hoogte van team- en sectieontwikkelingen en 
de rol van de medewerker daarin. 
Er is een overzicht urenverdeling normjaartaak. 
Kwaliteitskaartgegevens zijn bekend. 

Terug 
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