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De scholen

2College
www.2college.nl
rector: Ad Poulisse 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

• 2College Cobbenhagenlyceum, Tilburg
• 2College Cobbenhagenmavo, Tilburg
• 2College Durendael, Oisterwijk
• 2College EOA, Oisterwijk
• 2College Jozefmavo, Tilburg
• 2College Ruivenmavo, Berkel-Enschot

De scholen van 2College zijn een vaste waarde in de regio met ieder een eigen kleur en 
organisatie. Het onderwijs is gericht op het actief en zelfstandig leren van leerlingen. Ter 
voorbereiding op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende 
onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven. 2College werkt aan een optimale ontwikkeling en 
ontplooiing van ieder individu, zodat geen talent verloren gaat. We stimuleren onze leerlingen 
om verantwoordelijkheid te nemen. Na 2College kan de leerling leidinggeven aan zijn leven!

Organisatie in ontwikkeling
• Positionering onderwijsaanbod in Tilburg, Tilburg-Noord, Oisterwijk en regio Berkel-Enschot 

en Udenhout.
• Participatie bij de uitwerking en realisatie van de Sociale Agenda van de gemeente Tilburg.
• Maatwerk in onderwijs, waaronder gepersonaliseerd leren.
• Digitalisering als hulpmiddel bij het leren.
• Professionalisering.
• Opleiden in de school met AOS Midden-Brabant.

Terugblik
Elke vestiging werkt aan professionalisering en aan digitalisering. Digitalisering zorgt er onder 
andere voor dat het onderwijs aantrekkelijker wordt. In 2018 is er een onderwijskundig ICT-
coördinator aangesteld die de verbindingsrol heeft in ICT en het onderwijsproces. Office 365 is 
uitgerold en er zijn eerste stappen gezet met het applicatieproces voor de leerlingen, met als 
pilot de Jozefmavo. In 2019 is het streven volledige implementatie en uitrol van de Windows10 
werkplek binnen 2College.

Cobbenhagenmavo: Er is een schoolbuurtmedewerker aangesteld als verbindende schakel 
tussen school, gezin en wijk met als doel om in gezamenlijkheid te zorgen dat iedere leerling een 
goede toekomst tegemoet gaat.

Jozefmavo: De eerste verkennende gesprekken over het thema diagnostisch toetsen zijn 
gevoerd met als doel om de ontwikkeling van de leerlingen beter in beeld te kunnen brengen. In 
2019 wordt vanuit een gezamenlijke visie dit thema verder ontwikkeld. Daarnaast worden 
leerlingen gestimuleerd en geënthousiasmeerd om meer te lezen. 

Durendael: Durendael helpt leerlingen zich te ontwikkelen tot wereldburger, leert leerlingen te 
leven met ondernemerschap en doorzettingsvermogen en heeft een rijk aanbod van 

2College brengt je altijd verder!
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basisberoepsgerichte leerweg tot tweetalig vwo.

Ruivenmavo: Op de Ruivenmavo is verder vorm gegeven aan de invoering van 
gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED).

Cobbenhagenlyceum: Op het Cobbenhagenlyceum is verder vorm gegeven aan de invoering 
van gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan (KED) en worden TTO en 
Technasium volop doorontwikkeld.

EOA Oisterwijk: Deze locatie voor vluchtelingenonderwijs op het asielzoekerscentrum in 
Oisterwijk biedt onderwijs aan nieuwkomers in Nederland met als doel deze nieuwkomers te 
laten doorstromen naar het regulier onderwijs.
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Baanderherencollege
www.bhc.nl 
directeur: Leon Spaan 
opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

• Boxtel

Het Baanderherencollege biedt een dusdanige leer- en leefomgeving  dat de leerling zich er thuis 
voelt, zich erkend en herkend weet. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en oprechte 
belangstelling bepalen daarnaast het leefklimaat op school. In het kader koers 2023, goed 
onderwijs, goed mens, goed leven  richt het Baanderherencollege zich niet alleen op  specifieke 
onderwijsdoelstellingen, maar ook op doelen op het gebied van de sportieve, culturele, sociaal-
emotionele en identiteitsvorming, waarbij de leerling tevens respect voor de leefomgeving wordt 
bijgebracht.

Organisatie in ontwikkeling
• Extra aandacht voor verankering van processen binnen de leerlingbegeleiding vmbo.
• Baanderherencollege besteedt veel aandacht aan de ondersteuning van leerlingen, maar 

profileert zich niet specifiek als zorgschool.
• Veel instroom van nieuwe medewerkers, die extra aandacht vragen om zich aan te passen 

aan de cultuur van het Baanderherencollege.

Terugblik
Ontwikkelingen zorgmanifest Praktijkonderwijs: In vervolg op het 
zorgmanifest van Hugo Borst wordt met alle PRO-scholen samen 
gewerkt aan het vormgeven van plannen in de samenwerking met 
zorginstellingen. Op lokaal niveau is hiervoor samenwerking 
gezocht met Zorggroep Elde. Leerlingen leren hierdoor in de 
praktijk op het gebied van zorg en groen. Voor het vak groen is ook 
samenwerking gezocht met de Voedseltuin. 

Vervolg op de talentlijn, mavo-extra: Vorig jaar is gestart met de 
talentlijn. Het betreft een doorlopende leerlijn in LOB. Het doel is dat leerlingen kennismaken 
met alle profielen, zodat ze een bewuste profielkeuze kunnen maken.

• Business: Voor het profiel business leren leerlingen ‘spelenderwijs’ wat economie is en wat 
het inhoudt om zaken te doen in het bedrijfsleven. De leerlingen bezoeken bedrijven en 
voeren gesprekken met de ondernemers, die hun ervaringen delen met de leerlingen.

• Sports & lifestyle: Er is veel interesse voor dit profiel. De organisatie vindt plaats in 
samenwerking met o.a. Buurtsport. Het verschil tussen de 1  en 2  leerjaar is dat in het 1
jaar de lessen binnen plaatsvinden. In het 2e leerjaar worden de lessen vooral buiten 
georganiseerd. Er is veel afwisseling tussen theorie en sportactiviteiten.

• Technology; een profiel dat een baangarantie oplevert. In de samenwerking met 
natuurkunde en techniek maken leerlingen met een breed scala aan technische en 
maatschappijrelevante ontwikkelingen zoals domotica, robotica en duurzame energievormen

• Art &Design; de beeldende vakken met hun creatieve inslag verbinden zich hier met bouw-, 
woning- en interieurtechnieken. 3D ontwerpen, -tekenen en -printen maken bijvoorbeeld dat 
eigen ideeën uiteindelijk tot een tastbaar product leiden.

"Je telt mee op het BHC."

e de e
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Bossche Vakschool
www.bosschevakschool.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: vmbo
locatie:

• ‘s-Hertogenbosch

De Bossche Vakschool richt zich op het talent van de individuele leerling. Er wordt ruimte 
gegeven aan elke leerling om zijn of haar talenten te ontdekken, verder te ontwikkelen en zo het 
beste in zichzelf naar boven te halen. ‘Ergens goed in worden’, daar draait het allemaal om. De 
Bossche Vakschool werkt, met het oog op de toekomst, aan een verdieping van de missie. Die 
missie wordt zichtbaar in de nieuwbouw.

De Bossche Vakschool heeft een aparte afdeling, de Internationale Schakel Klas (ISK). In een 
periode van anderhalf tot twee jaar doorlopen leerlingen tussen de 12 en 18 een opleiding die de 
doorstroom naar het regulier vo of mbo mogelijk maakt.

Organisatie in ontwikkeling
• Samenwerking met Helicon, De Rijzert en Dieze College. Op 

visie vinden de scholen elkaar.
• Bestendigen onderwijsaanbod door middel van een nieuwe 

Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO).
• Integratie voor ISK-leerlingen mogelijk maken.
• Taakstelling in formatieve zin.

Terugblik
Bouwplannen
In 2018 is het Plan van Eisen vormgegeven vanuit de onderwijsvisie voor toekomstbestendig 
onderwijs in een passend gebouw. Duidelijk is dat diversiteit en flexibiliteit van ruimtes 
noodzakelijk zijn om het onderwijs beter af te stemmen op het leren van de leerlingen.

Techniekafdeling Bossche vakschool
‘Toptechniek in bedrijf’ is een landelijk project voor het promoten van techniekonderwijs. Een 
aantal scholen in de regio werkt samen, omdat het aantal leerlingen in het techniekonderwijs 
afneemt. Het aantal leerlingen dat voor vmbo-b/k kiest neemt eveneens af. Ter versterking van 
het vmbo is het behouden van kansrijke en belangrijke profielen van belang. Daarnaast moeten 
de vakmanschapsroutes vmbo-mbo behouden blijven, met keuze in verdieping, verbreding en 
versnelling. Tevens is gestart met een versneld traject voor excellente leerlingen. Hierbij wordt 
extra verdieping en verbreding aangeboden in vrijgekomen overlaptijd.

Samenwerking met Dieze College
Het uitgangspunt van de samenwerking is symbiose tot stand te brengen tussen voortgezet 
speciaal onderwijs en regulier onderwijs. Vmbo-b/k diplomering is bij het Dieze College niet 
mogelijk. Door de samenwerking zijn hiervoor voor leerlingen meer mogelijkheden ontstaan. 
Afgesproken is om de samenwerking te starten en vanuit de ervaring eventuele aanpassingen 
door te voeren. De leerling staat centraal en kan switchen van VSO naar VO en vice versa. Het 
resultaat is dat betreffende leerlingen grote stappen voorwaarts maken. Onder andere de 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid worden bevorderd. 

De juiste plek voor slimme handen
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IDWORX
Besloten is dit schooljaar te starten met een pilot en niet te wachten tot de nieuwbouw. De 
volgende vier pijlers vormen het uitgangspunt: persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, vaste 
basis creëren op school, veel praktijkaanbod, zorgstructuur over laten gaan naar 
ondersteuningsstructuur en de rol van de ouders vergroten. ‘Samen doen’ vormt de basis. De 
leerlingen starten dagelijks met een mentoruur, op een vaste plaats in de school, waarbij de dag 
en/of de week wordt doorgenomen. Leerlingen houden op deze manier het overzicht. Daarnaast 
is de weekplanner de leidraad voor de leerlingen. De week wordt altijd afgesloten met een 
mentoruur.
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Van Maerlant
www.vanmaerlant.nl 
directeur: Fleur Cerini
opleiding: mavo, vmbo
locatie:

• ’s-Hertogenbosch

Op Van Maerlant krijgen leerlingen alle kans om hun eigen ideeën, plannen, voorstellen ofwel 
hun ‘ondernemingen’ met hulp van school tot uitvoering te brengen. Bijvoorbeeld: op Van 
Maerlant nemen leerlingen het voortouw bij een te organiseren sportdag, ze zijn medewerkers in 
de schoolkantine of ze organiseren kleinere tentoonstellingen gedurende het jaar. Denk ook aan 
schoolfeesten en de leerlingenraad.

Organisatie in ontwikkeling
• Visie- en klankbordgroep ontwikkelen Toekomst 

Bestendig Onderwijs (TBO).
• Bestendigen onderwijsaanbod door middel van een 

nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 
(RPO).

• Eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid 
vergroten op basis van vertrouwen en onderzoek 
voor zowel leerlingen als medewerkers.

• Taakstelling in formatieve zin.

Terugblik
Bouwplannen
In 2018 is het Plan van Eisen vormgegeven vanuit de 
onderwijsvisie voor toekomstbestendig onderwijs 
(TBO) in een passend gebouw. Duidelijk is dat 
diversiteit en flexibiliteit van ruimtes noodzakelijk zijn 
om het onderwijs beter af te stemmen op het huidige 
leren van de leerlingen.

Dienstverlening en Producten (D&P)
Bij Van Maerlant wordt het vak Dienstverlening en Producten (D&P) gegeven. Het vak bestaat uit 
vier onderdelen: media, gastheerschap, sport en evenementen. Leerlingen geven aan het een 
leuk vak te vinden, onder andere vanwege de vrijheid en eigenaarschap die ze hierbij hebben. 
De creativiteit wordt bevorderd. Het doel is ook om meer vakoverstijgend onderwijs te bieden. Er 
wordt zoveel mogelijk gewerkt met betekenisvolle levensechte opdrachten.

Tutorleren
Het doel van tutorleren is het bieden van ondersteuning aan een eerstejaars leerling (tutee) door 
een derdejaars leerling (tutor). Het betreft een pilot gestart in het huidige schooljaar. De tutoren 
worden opgeleid voor hun rol. Tutorleren bevordert tevens de integratie tussen onderbouw en 
bovenbouw. Tutees kiezen zelf in welk(e) vak(ken) ze ondersteund willen worden. Mentoren 
vormen de schakel voor leerlingen die geen gebruik maken van een tutor.

‘Van Maerlant geeft ruimte aan talent door ondernemend onderwijs’. 
Kortom: de actiefste school!
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De Nieuwste School
www.denieuwsteschool.nl 
rector: Maria Michels 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• Tilburg

Een belangrijk uitgangspunt is “leren in een leergemeenschap’. 
Kinderen leren in een gemeenschap om hun cognitieve en 
sociale ontwikkeling vorm te geven. Ze werken aan hun 
persoonlijkheid en dit stelt ze in staat om vaardigheden te 
ontwikkelen die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen 
functioneren. Dit geldt voor alle kinderen op alle niveaus. 
Kinderen leren veel van, met en door elkaar. Om die reden 
zitten alle mavo-, havo- en vwo-leerlingen zolang mogelijk bij 
elkaar in heterogene groepen.

We gaan bij deze visie uit van het fractalprincipe: wat voor de leerling geldt, geldt ook voor de 
medewerkers. Onze ontwerpprincipes zijn richtinggevend. Zij dienen als inspiratie voor de 
ontwikkeling en het ontwerp van ons onderwijs. De ontwerpprincipes zijn verwondering, 
eigenaarschap en het geleerde zichtbaar maken.

Organisatie in ontwikkeling
• Huisvestingsplannen verder uitwerken.
• Inzetten op versterking van de samenwerking tussen onderbouw, middenbouw en 

bovenbouw.
• Verzelfstandiging van de school

Terugblik
Pilot ‘verder op maat’ 
De school is in het kader van ‘verder op maat’ nog op zoek naar het theoretisch onderbouwen 
van het roostervrij werken en is daarom een Professionele Lerende Gemeenschap (PLG) gestart 
o.l.v. een lector van Fontys. AOS ondersteunt de PLG. Het onderzoek sluit aan op de eigen 
lespraktijk, op het verder op maat kunnen gaan werken. De onderwerpen variëren sterk en zijn 
gekoppeld aan het doel van de school.

Simulise – leerlab ‘eigenaar van het leerproces’
Simulise geeft de mogelijkheden om de eigen portfolio te vullen en in groepen samen te werken. 
Er wordt feedback gegeven door docenten en leerlingen, zowel in de les als daarbuiten. 
Vakinhoud en vaardigheden worden met elkaar verbonden. Ook alle kerndoelen worden op de 
achtergrond meegenomen. Op dit moment worden de competenties (regie nemen, 
leerstrategieën toepassen, samenwerkend leren en reflecteren) verder ontwikkeld en 
uitgeschreven door de mentoren. Hieraan worden vervolgens opdrachten gekoppeld. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het opnemen van deze informatie in het persoonlijk portret van de leerlingen, 
via Simulise. Na diplomering wordt het persoonlijk portret meegegeven aan de leerling, naast 
het diploma, als een soort ‘De Nieuwste School-CV’ dat gepresenteerd kan worden bij de 
vervolgopleiding.

Verwondering brengt je verder!
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Lerend ondernemen
Jongeren moeten leren een ondernemende en kritische houding aan te nemen. 
Verantwoordelijkheid, vrijheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden voor de ontwikkeling van 
leerlingen als zelfstandige ondernemende individuen. In mavo 3 en 4 zetten leerlingen een eigen 
bedrijf op. Hier gaan leerlingen wekelijks mee aan de slag. Zij zijn daarbij gecoacht door een 
ondernemer. Deze ondernemers komen uit verschillende branches. Op deze manier ervaren 
leerlingen niet alleen dat ze zelf heel veel kunnen, maar krijgen ze het vertrouwen en de vrijheid 
om zelf kritisch om zich heen te kijken, waardoor ze beter in staat zijn om te bedenken waarin 
ze zich willen ontwikkelen en hoe zij dat kunnen bereiken.

Toekomstige huisvesting
Het huisvestingsdossier ten aanzien van De Nieuwste School wordt door de gemeente apart 
opgepakt. De vraag is binnen welke periode er duidelijkheid op de nieuwbouw ontstaat. De 
huidige huursituatie is eindig. In 2019 wordt meer duidelijkheid verwacht op dit dossier.
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Eckartcollege en Nuenens College
www.eckartcollege.nl 
rector: Claire Arts
opleidingen: vwo, havo, mavo, 
vmbo
locaties:

• Eckartcollege, Eindhoven
• Nuenens College, Nuenen

Zowel op het Eckartcollege als op het Nuenens College is persoonlijke 
aandacht belangrijk. Groeien in een omgeving die stimuleert en 
inspireert. Leerlingen zijn op hun best als ze zelf het roer in handen 
hebben. Ze leren om actief en zelfstandig te leren en verantwoordelijkheid te nemen. De scholen 
geven de zorg en aandacht, zodat het zelfvertrouwen kan groeien. Want trots en zelfverzekerd 
zoek je zelf je pad en blijf je ontwikkelen. Zo kun je groeien als mens.

Organisatie en ontwikkeling
• Recente benoeming rector.
• Structuuraanpassing Nuenens College na ingebruikname 

nieuwbouw.

Terugblik

Eckartcollege
Voorziening voor hoogbegaafde leerlingen
Deze voorziening wordt volgend schooljaar ingevoerd. De 
voorziening is bedoeld voor leerlingen die zowel hoogbegaafd zijn 
als een vorm van gedragsproblematiek hebben, zoals autisme. Het 
betreffen leerlingen die moeilijk aan het reguliere onderwijs kunnen 
deelnemen en waarbij het risico aanwezig is dat zij thuis komen te zitten, met alle gevolgen van 
dien. Het doel is om de voorziening preventief in te zetten. Het betreft een tijdelijke voorziening, 
in samenwerking met het samenwerkingsverband, gericht op terugkeer naar de eigen school. 
Het samenwerkingsverband heeft de school verzocht om deze voorziening te creëren, voor de 
hele regio. De doelgroep en criteria voor toelating zijn bepaald. De groep krijgt een vaste 
begeleider en is klein van omvang (maximaal 10 leerlingen in 1 groep). Hierdoor kan onderwijs 
op maat geboden worden.

Global Exploration: een wereldburgerstage
In het 4de leerjaar (van alle opleidingen) neemt een kleine groep leerlingen deel aan een 
wereldburgerstage. Het doel is dat leerlingen de wereld intrekken om van andere culturen te 
leren. De leerlingen dragen ook een steentje bij aan lokale projecten. Bij terugkomst in de school 
delen deze leerlingen hun ervaringen met de overige leerlingen in de school. Het betreft een reis 
van 3 weken, gedeeltelijk in de zomervakantie, waarvoor de leerlingen een jaar lang 
voorbereidingstijd hebben (zoals het regelen van sponsorgelden). De stichting regelt de stage en 
bijbehorende organisatorische voorbereidingen. In 2018 namen 17 leerlingen deel aan de reis 
naar Tanzania.

Gepersonaliseerd leren
Er is een pilot gestart voor een masterclass over gepersonaliseerd leren. Gedurende 6 uur per 
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week wordt maatwerk geleverd aan de leerlingen. Tempoverschil en verschil in behoeften van 
leerlingen wordt gemonitord door de mentoren en docenten. Planning speelt hierbij een 
belangrijke rol. De resultaten van de pilot zijn naar tevredenheid, maar de inrichting ervan moet 
verder verfijnd worden. Hiervoor is een werkgroep opgericht om vanuit leerdoelen te denken hoe 
dit te organiseren.

Nuenens College
Nieuw vak Filosofie
Het vak is gericht op het bespreken van filosofische vragen. Het doel is het creëren van 
openheid, bewustzijn en creativiteit bij leerlingen. Het bevordert de tolerantie en versterkt de 
autonomie. Leerlingen leren hun mening te beargumenteren en ze leren hierdoor beter wie ze 
zijn. Filosofie wordt gegeven door de mentoren, die hierin een socratische houding aannemen. 
Dit is overigens niet altijd gemakkelijk voor iedereen.
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Elzendaalcollege
www.elzendaalcollege.nl
rector: Jacques Marsmans 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

• Boxmeer
• Gennep

Het Elzendaalcollege biedt elke leerling een optimale kans om het diploma te behalen dat het 
beste bij zijn of haar capaciteiten past. De school heeft twee vestigingen, een in Boxmeer en een 
in Gennep. In Boxmeer biedt het Elzendaalcollege leerlingen vmbo theoretisch/gemengde 
leerweg, havo, atheneum en gymnasium aan. In Gennep bieden we de onderwijsvormen vmbo 
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, theoretisch/gemengde leerweg en havo/vwo 
juniorcollege (leerjaar 1 t/m 3) aan.

Op beide locaties wordt, met een scherpe blik op de toekomst, het maximale uit een leerling 
gehaald. Dit doen we in een veilige, vertrouwde en tegelijkertijd innoverende leeromgeving 
waarbij onze leerlingen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Organisatie in ontwikkeling
• Het vinden van de balans tussen leerlingaantallen en formatie 

door middel van natuurlijk verloop.
• Renovatie/nieuwbouw van de school is afgerond.
• Grote tevredenheid onder medewerkers (MTO)
• Komende mutaties in de leiding van de school.
• Herschikking van aanbod in de regio (Land van Cuijk)

Terugblik
Design & Innovation bij mavo
Design & Innovation is een relatief nieuw vak, maar wordt op het 
Elzendaalcollege al enkele jaren gegeven, van mavo tot en met 
vwo. Het vak is ontstaan uit een pilot met 11 scholen voor het 
toenmalige vak ITTL.
Doel van het vak is om leerlingen te enthousiasmeren en te laten 
ontdekken op welke wijzen geleerd kan worden, waarbij 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap de kernwoorden zijn. 

Differentiëren in de les
Voortgang Preventief Groepsgericht Werken (PGW) en Positive Behaviour Support 
(PBS)
Aan de hand van een leerlinganalyse wordt iedere klas in 4 groepen verdeeld (op basis van eens 
score op lezen/leren afgezet tegen rekenvaardigheid). De leerlingen uit de 4  groep hebben de 
meeste moeite met lezen/leren en rekenen en nemen daarom dicht bij de docent plaats. De 
zogenaamde experts (groep 1) zitten achterin de klas. De leerlingen helpen ook elkaar en in het 
lesprogramma wordt ruimte gecreëerd om op het eigen niveau te werken. De lesindeling, het 
huiswerk en de toetsvoorbereiding wordt erop afgestemd. De docent maakt zelf online 
lesmateriaal (beschikbaar op Youtube) waarmee de leerlingen thuis en op school kunnen 
oefenen.

Aan de hand van de bestaande klassenanalyse wordt gedifferentieerd op niveau. De leerlingen 
hebben zelf een rol en verantwoordelijkheid in de selectie van de groepen. Leerlingen kunnen 
tussendoor switchen van groep. De plaats in de klas is verschillend voor de verschillende 
groepen. Klassikaal wordt korte instructie gegeven waarna een opdracht gegeven wordt. Per 
groep gaan de leerlingen vervolgens met de opdracht aan de slag. Begeleiding van de docent 

de
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gebeurt op basis van de behoefte van de leerlingen in de verschillende groepen. De begeleiding 
is daardoor veel gerichter. In de lessen wordt gebruik gemaakt van RTTI, zowel door docenten 
als door de leerlingen zelf. Om aan de behoefte te voldoen het lokaal beter te laten aansluiten bij 
de manier van lesgeven, is een initiatief opgepakt voor ‘rollende stoelen’ die snel op een andere 
plaats in het lokaal gezet kunnen worden zonder herrie en ander ongemak. Ook voor 
oudergesprekken ligt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de leerlingen: waar moet het 
gesprek over gaan (de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken).

Effectief leiderschap en verbeteringsgerichtheid
De schoolleiding voert op dit moment het gesprek over leiderschap. Gesproken wordt over welke 
competenties het Elzendaalcollege nodig heeft; welke competenties de schoolleiding kan of wil 
ontwikkelen; welke ambities er zijn; welke kernkwaliteiten er gevraagd worden van toekomstige 
nieuwe medewerkers.
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Fioretti College
www.fioretticollege.nl 
algemeen directeur VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: mavo, vmbo, praktijkonderwijs
locatie:

• Veghel

Het Fioretti College is een school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs. Binnen het vmbo 
kunnen leerlingen alle leerwegen volgen. In klas 3 en 4 heeft de leerling daarbij de keuze uit 
verschillende studierichtingen binnen drie profielen: Economie, Techniek en Zorg & Welzijn.

De werkwijze van het Fioretti College is praktisch en persoonlijk. Praktisch staat voor 
betekenisvol en ervaringsgericht onderwijs en persoonlijk staat voor weten wat je kunt, gezien 
worden in de individuele mogelijkheden, achtergrond en gewaardeerd worden om wie je bent.

Organisatie in ontwikkeling
• Doorvoeren van een nieuw organisatiemodel, 

gebaseerd op de matrixgedachte. Kleine teams die 
pedagogisch-didactisch verantwoordelijk zijn alsook 
voor de begeleiding van leerlingen. Daarnaast secties 
die vakinhoudelijk/vakdidactisch verantwoordelijk zijn.

• Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO 
Veghel met behoud van kwaliteit.

• Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO 
Veghel.

Terugblik
Technologie & Toepassing
In 2016 is de school gestart met het vak Technologie en Toepassing (T&T), als een pilot. Het vak 
wordt binnen mavo gegeven vanaf het 3  leerjaar. De eerste groep leerlingen is inmiddels 
afgestudeerd. T&T is opdracht-gestuurd en technologisch georiënteerd en wordt afgesloten met 
een schoolexamen. Van leerlingen wordt verwacht dat zij ondernemend en onderzoekend zijn. 
De leraar is de coach. In de 2 leerjaren worden meerdere projecten uitgevoerd met als afsluiting 
het profielwerkstuk. Dit jaar neemt het ministerie het besluit of T&T als volwaardig vak 
opgenomen wordt binnen vmbo-tl. 

Buitenschools leren bij de praktijkschool
Bij buitenschools leren werken leerlingen uit het 3  leerjaar aan praktische competenties in een 
werkomgeving buiten de school. Hiervoor wordt samengewerkt met bedrijven en organisaties uit 
de omgeving. De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen. Specifieke competenties worden 
geoefend in de aanloop naar stage en werk, zoals opdrachten accepteren, doorzettingsvermogen 
en het omgaan met kritiek. De leraar is coach. Alle leerlingen doorlopen de 4 richtingen, te 
weten zorg, detail, groen en productie.

“Voor het tweede jaar op rij door Elsevier uitgeroepen tot beste 
vmbo in de regio!”

de
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Koersklassen
Dit jaar zijn het Fioretti College en het Zwijsen College samen gestart met de pilot Koersklas, 
vanuit het samenwerkingsverband. In de koersklas wordt passend onderwijs thuisnabij verzorgd. 
Het doel is om de leerlingen gefaseerd te laten doorstromen naar het reguliere onderwijs. De 
klassen zijn klein waardoor veel aandacht mogelijk is voor ondersteuning en structuur. Er is 
sprake van maatwerk. Wekelijks worden doelen gesteld per leerling, welke aan het eind van de 
week worden geëvalueerd. Communicatie met de ouders is van zeer groot belang.

Project Transparant
Binnen het ruime aanbod aan sociale vaardigheidstrainingen, kunnen leerlingen ook meedoen 
met Transparant. In een atelier buiten de school schilderen leerlingen in duo’s naar aanleiding 
van de stelling van de dag. De leerlingen gaan met elkaar en met de begeleiders in dialoog. Het 
schilderen is het middel, verbetering van de sociale vaardigheden is het doel. De begeleiders 
brengen de resultaten van de leerlingen weer terug naar waar het hoort; school en/of thuis. In 
2018 won de school met dit project de voorronde van de Nationale Onderwijsprijs in Noord-
Brabant.
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Gymnasium Beekvliet
www.gymnasiumbeekvliet.nl
rector: Carla Faassen
opleiding: vwo 
locatie:

• Sint-Michielsgestel

Het Gymnasium Beekvliet staat voor hoogwaardig onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken 
en ontwikkelen van persoonlijk talent. De school heeft als keurmerk Olympiadeschool. Er wordt 
veelvuldig meegedaan aan olympiades door leerlingen in de vakken biologie, natuur-, schei- en 
wiskunde. Door het Platform Bèta-Techniek kreeg de school ook het keurmerk ‘Universumschool’. 
De school probeert het onderwijs in de exacte vakken en techniek uitdagend en eigentijds vorm 
te geven, zodat meer leerlingen voor een studie in die richting gaan kiezen. Voor leerlingen op 
zoek naar extra uitdaging is er onder meer Cambridge English, Goethe Duits, DELF Scolaire 
Frans en econasium.

Organisatie in ontwikkeling
• Gelet op de omvang van de school is er een 

voortdurende spanning tussen 
werkzaamheden en inzet.

Terugblik
Erasmus project
Sinds 2015 participeert de school in het Erasmus 
programma. Dit betreffen projecten die worden 
gemaakt en uitgevoerd in samenwerking met 
andere scholen in Europa. Indien de aanvraag bij 
de Europese Unie wordt goedgekeurd, worden de 
projecten volledig gesubsidieerd vanuit de EU. 
Op dit moment lopen bij Gymnasium Beekvliet twee projecten:
1.Reducing barriers to learning and promoting inclusion and motivation through peer support
2.Living and learning between books and bytes

Eén van de doelen van de projecten is dat leerlingen leren van elkaar en van elkaars cultuur. In 
de projecten is een uitwisselingstraject begrepen met partnerscholen in Europa. Ieder land heeft 
een eigen hoofdthema en vult deze op eigen wijze in. Vanuit de resultaten van een van de 
projectweken is een pilot gestart waarbij leerlingen uit de bovenbouw ingezet worden als buddy 
voor de brugklassers.

Leerlab: gemotiveerd leren en werken
Het doel van het Leerlab is het verhogen van het effect van differentiatie op de intrinsieke 
motivatie van leerlingen. Het is goed is om kaders te scheppen waarin de autonomie wordt 
versterkt van zowel de docent als de leerling. Dat kan door het ontmoedigen van docentgerichte 
‘reproductie’ en het stimuleren van leerlinggericht ‘toepassen’ en van ‘betekenis verlenen’. In de 
praktijk wordt nu in de school meer gebruik gemaakt van differentiatie om de motivatie van 
leerlingen en docenten te vergroten.
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IVO Deurne
www.ivo-deurne.nl 
rector: Elke Oegema
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

• Peellandcollege, Deurne
• Alfrinkcollege, Deurne
• Hub van Doornecollege, Deurne
• De Sprong, Deurne

Instelling Voortgezet Onderwijs (IVO-) Deurne is een samenwerkingsverband van vier 
deelscholen die gezamenlijk in het zogenaamde onderwijsvierkant in Deurne zijn gehuisvest.
De deelscholen functioneren zoveel mogelijk zelfstandig, elk met een eigen onderwijskundige 
identiteit binnen de gemeenschappelijke kaders zoals deze voor de gehele school gelden. Door 
de deelscholen is de kleinschaligheid in het voortgezet onderwijs in Deurne behouden gebleven. 
In de afgelopen jaren is deze kleinschaligheid nog versterkt, doordat binnen alle deelscholen 
kerngroepen zijn gevormd met een beperkt aantal leerlingen en docenten per kerngroep.

Organisatie in Ontwikkeling
• Docenten met een Pabo-bevoegdheid hebben allen hun opscholingscursus behaald waarmee 

zij bevoegd zijn voor onderbouw vmbo.
• Schoolplan is uitgewerkt in deelschoolplannen.
• Bouwplannen zijn in 2018 tijdelijk stilgezet.

Terugblik

Algemeen
Cultuurklas: Al een aantal jaar biedt de school een (naschoolse) sportklas aan voor de 
leerlingen van de deelscholen. Er is een (naschools) programma opgezet voor een cultuurklas, 
met dezelfde doelgroep. Deze is gestart in schooljaar 2018-2019. Een van de doelen daarbij is 
om meer samenhang te krijgen tussen de leerlingen van alle scholen. Het programma wordt 
uitgevoerd door eigen docenten. Een kleine 40 leerlingen heeft zich aangemeld voor de 
cultuurklas.

Motorisch remedial teaching (MRT): Dit schooljaar 2018-2019 is tevens gestart met een 
programma rond MRT (motorische remedial teaching). Het aantal leerlingen dat hierbij 
betrokken is, is nog gering. Het doel is om dit steeds breder uit te zetten en er meer leerlingen 
bij te betrekken. Het thema bewegen is overigens breder uitgezet in de school, omdat dit een 
belangrijk thema is.

Peellandcollege
Keuzeweb: In het Peellandcollege werken leerlingen vanaf leerjaar 3 met de module Keuzeweb. 
Daarin is een leerlijn opgezet voor het totale keuzeproces. Leerlingen bouwen geleidelijk aan een 
digitaal portfolio op en worden daarin begeleid door de mentor en de decaan. Ouders kunnen in 
deze module meekijken en daarmee het keuzeproces van hun kind volgen/mede begeleiden.

“Onze scholen zijn volop in beweging.”

   19De scholen - Jaarverslag 2018 - vereniging Ons Middelbaar Onderwijs |

https://www.ivo-deurne.nl%20


Alfrinkcollege
Profiel Dienstverlening en Producten (D&P): Vanaf schooljaar 2016-2017 biedt het 
Alfrinkcollege het profiel D&P aan voor vmbo g/t. Alle leerlingen in het 3  leerjaar volgen het 
vak. In het 4  leerjaar wordt een verdieping gegeven op het keuzevak, waarin het vak wordt 
toegepast in de praktijk. In dat jaar ronden de leerlingen ook het CSPE af (Centraal Schriftelijk 
Praktijk Examen). Er wordt drie keer per jaar op school een projectweek georganiseerd waarin 
een groot aandeel D&P/LOB is opgenomen. Loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB) loopt als 
rode draad door de lessen van D&P. Leerlingen lopen tevens 3 tot 5 keer per schooljaar ‘stage’. 
De invoering D&P kan bijdragen aan meer kleur en eigenheid van het Alfrinkcollege.

De Sprong
Integratieklas in het praktijkonderwijs: De integratieklas bij De Sprong is 6 jaar geleden 
begonnen en bedoeld voor leerlingen die qua niveau op het snijvlak zitten tussen speciaal 
onderwijs en praktijkonderwijs. De leerlingen hebben een indicatie voor extra ondersteuning. 
Belangrijke onderdelen in deze opleiding zijn het ontwikkelen van zelfstandigheid en het 
voorbereiden op een baan (al dan niet gesubsidieerd). Het gaat heel goed met de integratieklas, 
er wordt veel vooruitgang geboekt bij de leerlingen.

de
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Jacob-Roelandslyceum
www.jrl.nl
rector: Leon Spaan
opleidingen: vwo, havo
locatie:

• Boxtel

We gaan ervan uit dat de beste leerkracht in de leerling zit en dat de leerling zelf deze kracht zal 
moeten aanspreken om tot leren te komen. We stimuleren dit proces door het onderwijs steeds 
beter op maat vorm te geven en door een veilig, motivatiegericht leerklimaat te scheppen dat 
erop gericht is dat leerlingen tot ontwikkeling komen. Vanuit hier stellen we leerlingen bovendien 
in staat om zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter te leren kennen waardoor leerlingen 
keuzes kunnen maken en een stap zetten in hun ontwikkeling tot wereldburger.

Organisatie in ontwikkeling
• Herinrichting van een ontwikkelingsgerichte gesprekscyclus waarbij de regie meer bij de 

medewerker komt te liggen.
• Inzet van docenten als coach bij professionalisering van de eigen collega’s.
• Oriëntatie op de onderliggende systemen om maatwerk-onderwijs in praktische zin te 

organiseren middels een nieuwe roosterstructuur.
• Implementatie van een structuur waarbij docenten op expertise zitting nemen in (tijdelijke) 

commissies op organisatorische dan wel beleidsinhoudelijke thema's.

Terugblik
Leren zichtbaar maken
We willen leerlingen motiveren door het onderwijs meer op maat te maken. Enerzijds door 
aanbod van goed onderwijs waarin keuzemogelijkheden geboden worden en anderzijds door 
leren zichtbaar te maken en het eigenaarschap bij leerlingen te vergroten. Leerlingen en 
docenten werken steeds meer vanuit leerdoelen waarbij er met regelmaat gebruik wordt 
gemaakt van formatieve toetsing. Leerlingen weten door ontwikkelingsgerichte feedback/-
forward waarop ze zich kunnen verbeteren en kiezen zelf hun eigen vervolgstap. De leerdoelen 
sluiten ze af met een summatieve toets.

Persoonlijk profiel
Op het JRL vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor persoonsvorming. We willen 
leerlingen laten ontdekken hoe ze zelf in elkaar zitten en hoe ze zich verhouden tot de ander, 
hun omgeving en de wereld. Dit komt het meest nadrukkelijk in de leergebieden: Global 
Learning en Arts. 
Global Learning is een 2-uurs vak waarbinnen de vakken levensbeschouwing, maatschappijleer 
en burgerschapsvorming zijn opgenomen. Het vak richt zich op de domeinen: identiteit, 

“De JRL-docent maakt leren zichtbaar en heeft het met de leerling 
over zijn leren.”
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participatie en democratie en kenmerkt zich door een doorlopende leerlijn waarbij tevens 
aandacht wordt besteed aan 21st century skills. Global Learning wordt aan alle leerjaren 
aangeboden en wordt tot het vijfde leerjaar gegeven.
Het vak Arts is een 4-uursvak dat in de onderbouw is ingevoerd en een vaste plek heeft 
gekregen in het lessentabel van leerjaar 1 en 2. Binnen Arts worden de vakken tekenen, 
handvaardigheid, dans, drama en muziek geïntegreerd aangeboden waarbinnen de leerling zijn 
'unieke ik' steeds beter leert kennen vanuit verschillende rollen, zoals de onderzoeker, de 
performer, de kunstenaar en de vakman. 

Profileren
Door het aanbieden van profileringen biedt de school leerlingen de mogelijkheid om te excelleren 
en het beste uit zichzelf te halen in een door henzelf gekozen richting. Naast het Technasium, de 
Cultuurprofilering, Engels plus en het Econasium is de school gestart met een vijfde profilering: 
Sport en lifestyle. Binnen Sport en lifestyle worden verbanden gelegd tussen de domeinen: 
beweging, voeding, maatschappelijke context en worden de organisatorische vaardigheden van 
de leerling tot verdere ontwikkeling gebracht. Het vak Sport en lifestyle wordt vanaf het eerste 
leerjaar trapsgewijs ingevoerd binnen het gehele profileringsaanbod binnen de onderbouw. 
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Jeroen Bosch College
www.jbc.nl 
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

• ’s-Hertogenbosch

Het Jeroen Bosch College steunt en stimuleert leerlingen om te groeien. Iedere leerling heeft 
eigen talenten. De school ziet het als haar taak om bij de leerlingen eruit te halen wat erin zit. 
Het Jeroen Bosch College biedt de ruimte om leerlingen hun talenten te ontdekken en te groeien.

Naast het reguliere programma kunnen havo- en vwo-leerlingen ook kiezen voor tweetalig 
onderwijs (TTO), technasium en mavoleerlingen voor Technologie & Toepassing.

Organisatie in ontwikkeling
• Levensvatbaarheid van de school nader bezien.
• In verband met de ontwikkelingen ten aanzien van het 

Rodenborch-College, aandacht besteden aan (het 
behoud van) het aanbod in de nieuwe situatie.

• Rector van de school is ook verantwoordelijk voor het 
Rodenborch-College.

Terugblik
Vak levensbeschouwing en global awareness
De vakken hebben een relatie met Koers 2023 en zijn 
ingestoken vanuit zingeving en goed onderwijs. Het vak levensbeschouwing is opnieuw ingericht, 
uitgaande van het vak godsdienst en gerelateerd aan een aantal nieuwetijdse onderwerpen zoals 
social media. Het vak global awareness (GA) is een nieuw vak, waarin het internationale aspect 
wordt uitgelicht. Dit gebeurt in het dagelijkse onderwijs en in contacten met mensen uit een 
andere cultuur en religie in de rest van de wereld. Er is daarbij sprake van zowel digitale als 
fysieke uitwisseling. Het vak GA en de portfolio ervan moeten nog verder uitgewerkt worden, ook 
internationaal gezien.

Verankering professionaliteit
Er hebben in 2018 twee soorten professionalisering plaatsgevonden. Ten eerste was er scholing / 
training / collegiale consultatie voor individuele docenten en voor groepen. Daarnaast was er 
begeleiding voor beginnende docenten en voor zwakke secties en docenten.

Passend onderwijs 
Naast Jeroen Bosch College werkt ook het Rodenborch-College samen in het regionaal 
samenwerkings-verband De Meijerij, voor zowel PO als VO. Het motto is passend onderwijs voor 
elke leerling; regulier als het kan, speciaal als het moet. De intensieve samenwerking heeft 
direct effect. Adviezen en gesprekken met de basisschool en de signalering van vakdocenten 
vormen de basis om te bepalen of een leerling in het zorgteam komt. Het ondersteuningsaanbod 
vindt plaats op 3 niveaus. Indien een leerling het laatste niveau voorbij gaat, wordt deze 
besproken in het samenwerkingsverband om te bepalen waar hij/zij terecht kan.
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Kwadrant Scholengroep
www.kwadrant-sgr.nl 
rector: Titus Frankemölle 
opleidingen: (t)vwo, (t)havo, vmbo
locaties:

• Cambreur College, Dongen
• Hanze College, Oosterhout

Kwadrant Scholengroep verzorgt onderwijs voor de mens, voor iedere mens en voor de gehele 
mens. Niet alleen het verwerven van kennis is belangrijk, maar ook de sociaal-emotionele, 
creatieve, spirituele, lichamelijke en technische ontwikkeling dragen bij tot de vorming en 
ontwikkeling van een leerling tot een evenwichtige volwassen mens. Voor de scholengroep is 
deze pedagogische visie het ‘Leitmotiv’ in het pedagogisch en daaruit voortvloeiend ook het 
didactisch handelen. De aandacht voor iedere en de gehele mens geldt ook ten aanzien van de 
medewerkers van de scholengroep, die de scholengroep moeten ervaren als een aangename, 
persoonlijke en veilige werkomgeving.

Organisatie in ontwikkeling
• Herinrichting van het Cambreur College in vier afdelingen en vier teams.
• Nieuwbouw voor mavo, (t)havo en (t)vwo van het Cambreur College.
• Het Hanze College werkt aan Sterk Techniekonderwijs en is penvoerder in de regio 

Amerstreek.
• Het Hanze College werkt met een jong team aan “Samen Regie, Samen Energie”.

Terugblik
Succesvolle aanpak van rekenen op het Hanze College: De school is van 1 van de 100 
slechtste scholen van Nederland naar de 25% beste scholen gestegen voor wat betreft het 
rekenonderwijs. Een aantal docenten heeft hiervoor een post hbo-opleiding RT gevolgd. 
Vervolgens heeft de school gekozen voor een eenduidige wijze van rekenonderwijs. De resultaten 
van de nieuwe aanpak zijn zichtbaar in de resultaten van het vak rekenen, maar ook bij andere 
aanverwante vakken.

Zorg over toename complexe problematiek in het vmbo (Hanze College): De school heeft 
docenten nodig die meer pedagogisch dan didactisch zijn opgeleid. De school lost veel problemen 
zelf op. De school komt echter handen te kort. De verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is belegd 
bij de gemeenten. Daarmee is de meldplaats voor problemen een anoniem loket geworden in 
plaats van de school. Dit is een ongewenste situatie. De school wil weer de vindplaats zijn van 
(complexe) problematieken en wil dat in de school een schoolmaatschappelijk werker rondloopt.

Invoering van het vak D&P op het Cambreur College: Vanuit de visie van het vernieuwd 
vmbo is het vak D&P opgestart voor de mavo en zal verder worden ontwikkeld voor alle 
leerlingen van het vmbo van het Cambreur College. Het doel is leren op maat. Leerlingen 
ontdekken vanuit de praktijk waar hun talenten en interesses liggen.

Ervaring in het traject nieuwbouw (Cambreur College): De school heeft leerlingen 
betrokken bij het bouwproces. Zij hebben zitting genomen in de ontwikkelgroep en zijn derhalve 
ook betrokken geweest bij het opstellen van het programma van eisen. Besloten is om de school 
verticaal te blijven organiseren; alle opleidingen komen in aparte delen van het gebouw.

“Wij maken samen iedere dag mooi onderwijs!”
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Maaslandcollege
www.maaslandcollege.nl
rector: Ivo Vis 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• Oss

Het Maaslandcollege is een moderne kwaliteitsschool met een internationale oriëntatie. De 
leerlingen krijgen het onderwijs dat bij hen past, op een niveau dat bij hen past. Ze worden 
uitgedaagd om hun grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Dat gebeurt in een 
stimulerend en tegelijkertijd veilig klimaat waarin duidelijkheid en respect essentieel zijn. In de 
praktijk betekent dit dat we op het Maaslandcollege mensen horen, zien en serieus nemen.

Het Maaslandcollege streeft naar een zo hoog mogelijk onderwijsniveau. Niet alleen de directe 
onderwijsresultaten zijn hierbij van belang, maar ook het straks succesvol kunnen functioneren 
in vervolgonderwijs en samenleving.

Organisatie in ontwikkeling
• Nieuw onderwijsconcept
• Diverse personele ontwikkelingen 

bij de leiding van de school
• Natuurlijk verloop draagt bij aan 

de opvang krimp

Terugblik
People project, met o.a. formatief 
toetsen in de brugklas: Met ingang 
van het huidige schooljaar is 
overgegaan op een andere wijze van lesgeven en beoordelen. In de brugklas wordt voortaan 
m.n. formatief getoetst in plaats van summatief. Er is onderzoek gedaan naar welke 
vaardigheden leerlingen nodig hebben om op de juiste manier te leren. In de nieuwe systematiek 
werken vakken meer met elkaar samen en wordt gebruik gemaakt van diverse (digitale) 
lesmaterialen en –methodes. De nieuwe manier van lesgeven laat zien dat leerlingen enthousiast 
en gemotiveerd zijn.

Tweetalige mavo: Tweetalig mavo en de beroepsroute zijn volop in ontwikkeling. Ook is een 
begin gemaakt met de doorontwikkeling van TTO 2.0.

Leerlingenparticipatie: Leerlingenparticipatie wordt steeds meer gemeengoed. De school 
werkt met klassenraden en heeft een leerlingenraad. Docenten worden steeds meer geprikkeld 
om met leerlingen in gesprek te gaan over het eigen lesgeven. De participatie van ouders en 
leerlingen bij de totstandkoming en borging van het beleid wordt gezien als een verrijking en 
kwaliteitsimpuls.
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Maurick College
www.maurickcollege.net
rector: Huub van der Linden 
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

• Vught

Het Maurick College wil leerlingen optimaal voorbereiden op hun 
toekomstige positie in de maatschappij door kwaliteiten als 
zelfstandigheid, het nemen van initiatieven, het dragen van eigen 
verantwoordelijkheid en het vermogen om samen te werken, intensief 
te stimuleren door het toepassen van de daltonfilosofie. Ons 
daltononderwijs is gebaseerd op de drie pijlers: kiezen in 
verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aandacht 
voor het individu en respect voor elkaar zijn daarbij de centrale 
waarden. Iedere leerling moet onderwijs kunnen volgen op zijn eigen 
niveau en in zijn talenten kunnen uitblinken.

Organisatie in ontwikkeling
 De focus ligt de komende jaren op:

• Het vergroten van het ondernemerschap onder leerlingen door het bevorderen van 
creativiteit en verbeelding.

• Het aanleren van een sociaal betrokken houding bij leerlingen.
• Leerlingen vormen tot zelfbewuste jongvolwassenen.

Terugblik
Watersysteem op science afdeling: Vanuit de profielwerkstukken van enkele leerlingen zijn 
meerdere watersystemen geplaatst op de science afdeling. Het doel van het Aquaponic systeem 
is het verbouwen van duurzaam voedsel waarbij zo min mogelijk water verspild wordt. De 
conclusie van de leerlingen is dat het een ecovriendelijk systeem is, dat helaas niet 100% 
duurzaam te maken is. Het systeem gebruikt wel 90% minder water dan in de landbouw. Op dit 
moment wordt gewerkt aan het verder automatiseren van het systeem, omdat het nog te 
arbeidsintensief is.

Inzet iPad op school: Vanaf schooljaar 2018-2019 is de IPad breed ingezet in de brugklas. De 
IPad wordt als hulpmiddel gebruikt in de les en heeft als doel om de natuurlijke nieuwsgierigheid 
van de leerlingen te stimuleren. Boeken blijven leidend in de les.

Introductie nieuwe vakken: Ter ondersteuning van de vorming van houding en zelfbeeld van 
de leerling wordt het vak CKV gecombineerd met filosofie. Hierdoor leren leerlingen kritisch naar 
eigen en andermans handelen en meningen te kijken en leren ze hoe ze met eventuele 
tegengestelde meningen om moeten gaan. Dit combinatievak is ingevoerd in havo/vwo. Verder 
heeft de school het vak informatica geïntroduceerd. Hiermee wil de school in de huidige tijd van 
het sturen en beheersen van informatiestromen de kennis van de leerlingen met het profiel 
Natuur en Techniek op dat gebied vergroten.

"Weten te leven!"
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Merletcollege
www.merletcollege.nl
rector: Paul Metzemaekers 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

• Grave
• Cuijk
• Mill

Het Merletcollege draagt in de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert de 
verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een zo breed mogelijk onderwijsaanbod.

Het streven is erop gericht de leerlingen een veelzijdige vorming aan te bieden met aandacht 
voor zowel kennis, inzicht en vaardigheden als voor sociale, sportieve, culturele en creatieve 
vormingsaspecten. Voor het Merletcollege zijn veiligheid, betrokkenheid, respect en zorg voor 
elkaar bepalend voor zowel het pedagogische klimaat voor de leerlingen als voor het 
werkklimaat van de medewerkers.

Organisatie in ontwikkeling
• School anticipeert op krimp.
• De schoolgebouwen worden goed op orde 

gehouden.
• School zoekt nadrukkelijk verbinding met de 

omgeving.

Terugblik
Invoering Chromebook: Aanleiding voor het 
starten met Chromebooks in de brugklas was 
o.a. de vraag van ouders naar mogelijk gebruik 
van devices in de les en de huidige ICT-ontwikkelingen die dit mogelijk maken. De school heeft 
gekozen voor een geleidelijke overgang van boeken naar digitaal lesmateriaal. In het eerste 
leerjaar schaffen de leerlingen een Chromebook aan, maar kunnen ook gebruik maken van hun 
eigen device. De ervaringen van leerlingen, docenten en ouders worden op de voet gevolgd en 
mede daarop wordt het vervolgproces steeds afgestemd.

Keuzevakken bij Dienstverlening en Producten (D&P): Met het ontstaan van het profiel 
D&P is de samenwerking tussen de verschillende profielen verbeterd. Het profiel D&P is breed 
vormgegeven en bedoeld om de leerlingen zo breed mogelijk ervaringen op te laten doen. LOB is 
verweven in alle profieldelen. In het laatste leerjaar passeren alle onderdelen van het profiel nog 
een keer de revue, ter voorbereiding op het examen. De verschillende locaties van het 
Merletcollege kennen eigen keuzedelen.

Ontwikkelingen onderwijs VWO: Er is een proces ingezet om het ‘merk’ vwo te versterken, 
met behoud van de huidige kwaliteit. De vwo-afdeling heeft positieve onderwijsresultaten. Het 
doel is om de leerling meer eigenaarschap te laten nemen voor het eigen leerproces en zelf 
invulling te laten geven aan het onderwijsprogramma. De docent wordt coach van de leerling en 
geeft minder sturing. Het doen van onderzoek wordt gestimuleerd en de school biedt 
vakoverstijgende projecten aan. ‘Learning by doing’ vormt de leidraad in het proces.
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Mill Hill College
www.mill-hillcollege.nl 
rector: Rijk Vlaanderen
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• Goirle

Het Mill Hill College is een leergemeenschap waar vanuit persoonlijke betrokkenheid en 
onderlinge steun leerlingen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen en met een 
diploma op maat de school te verlaten. Het Mill Hill College is een school die ruimte biedt aan de 
ontwikkeling van leerlingen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij. Het Mill Hill 
College streeft naar een optimale voorbereiding op vervolgonderwijs dat het beste past bij de 
persoon en het talent van de individuele leerling. Hierbij vormt naast de ontwikkeling van kennis 
en vaardigheden ook de persoonlijke ontwikkeling een belangrijk speerpunt.

Organisatie in ontwikkeling 
• Verder uitbouwen van een professionele schoolcultuur 

en een uitdagende leercultuur
• Implementatie van het schoolplan (2019-2023): de 

omslag naar leerdoelgericht werken met expliciete 
ruimte voor maatwerk en differentiatie

• Ontwikkelen van samenhang in de activiteiten in het 
kader van burgerschapsonderwijs.

• Aanpassing van het gebouw aan de onderwijskundige 
eisen en wensen door middel van ver- en of 
nieuwbouw

Terugblik
ASS Onderwijs Arrangement: Vanuit het samenwerkingsverband is dit schooljaar het project 
AOA (Autisme Spectrum Stoornis Onderwijs Arrangement) gestart, speciaal bedoeld voor 
leerlingen met kenmerken in het autistisch spectrum die meer ondersteuning nodig hebben, 
maar niet dusdanig dat ze voor speciaal onderwijs in aanmerking komen. Na twee jaar moeten 
deze leerlingen kunnen doorstromen naar het 3e leerjaar van elke reguliere VO-school. De 
prioriteit ligt bij een goede invulling van het eerste en tweede jaar en de leerlingen te bieden wat 
ze nodig hebben. De deelnemers sluiten aan in het reguliere onderwijs, maar hebben wel de 
nodige extra faciliteiten. Zo is er een speciaal lokaal ingericht waarin de leerlingen samenkomen 
en begeleid worden door deskundigen.

Stand van zaken Team-X: Inmiddels volgen meer dan 100 leerlingen deze vorm van 
projectonderwijs, die is gestart in 2016-2017. De eerste groep maakt in schooljaar 2019-2020 
de overstap naar ‘4regulier’. Binnen Team-X begeleiden coaches de klassen, waarin alle niveaus 
zijn vertegenwoordigd. Vakdocenten (profs) verzorgen masterclasses. Voor een aantal vakken, 
waaronder de kernvakken en de moderne vreemde talen, wordt ter ondersteuning onder andere 
gebruik gemaakt van het concept van Kunskapsskolan. Daarnaast vormt buitenschools leren een 
belangrijk onderdeel van het concept.
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Mollerlyceum
www.mollerlyceum.nl
rector: Titus Frankemölle 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locaties:

• Mollerlyceum, Bergen op Zoom

Het Mollerlyceum is een school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Bergen op Zoom. 
Het Mollerlyceum is een sterke, flexibele en kleinschalige onderwijsinstelling in de regio, die zich 
profileert als een school waar leerlingen goed onderwijs ontvangen, waar leerlingen gekend zijn 
en zichzelf mogen en kunnen zijn. Onder het motto Enjoy Life zijn wij een school waar goed 
onderwijs hand in hand gaat met nadrukkelijke aandacht voor de persoonlijke vorming en groei 
van leerlingen. Kenmerkend voor de school is de van flexibiliteit binnen de organisatie en de vele 
mogelijkheden om maatwerk te bieden. Enjoy Life betekent ook dat een goed, gelukkig en 
succesvol leven bijdragen aan goede onderwijsprestaties. Vanuit onze katholieke waarden 
ondersteunen wij onze 700 leerlingen in de ontwikkeling van hun bijdrage aan onze samenleving 
van de toekomst.

Organisatie in ontwikkeling
• De ontwikkeling van de school zorgt voor een aanzuigende werking in de Bergse krimpende 

onderwijsmarkt.
• Continuïteit en stabiliteit zijn op orde. De samenwerking in Bergen op Zoom met het 

Juvenaat en het Roncalli wordt omarmd.
• Enjoy Life is het centrale thema van de school: het combineren van een leer- en 

leefomgeving. Zowel voor leerlingen en medewerkers (maatschappelijke bewustwording.
• De MAVO is in afbouw en voor schooljaar 2019 -2020 heeft het Mollerlyceum nog één vierde 

klas mavo leerlingen.

Terugblik
Didactisch coachen: Het Mollerlyceum werkt vanuit een onderwijsvisie waarbij ontwikkeling 
van zelfstandigheid bij het leren in combinatie met verantwoordelijkheid voor de eigen 
persoonlijke ontwikkeling en goed burgerschap vooropstaan. Verantwoordelijkheid van en door 
de leerling, geholpen door onze docenten, om zelf meer regie te nemen over hun eigen 
cognitieve en sociaalemotionele ontwikkeling. Het Mollerlyceum geeft hier mede invulling aan 
door nog nadrukkelijker dan voorheen te werken met leerdoelen planners en leerplanners. Dit 
past bij onze opvattingen over maatwerk en gepersonaliseerd leren. In ons didactisch coachen 
spreken wij hoge verwachtingen uit naar onze leerlingen. De docent is immers ook de coach van 
de leerling met als doel meer aandacht voor emoties en waardering van leerlingen, die, als ze 
onverhoopt niet positief zijn, het leerproces van de leerling in de weg kunnen zitten. Onze 
gezamenlijke professionalisering zorgt voor de ontwikkeling van betere coachvaardigheden van 
onze docenten en verbetering van de leeropbrengsten van onze leerlingen.

“ENJOY LIFE”
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Munnikenheide College
www.munnikenheidecollege.nl 
directeur: Barbara Baelemans 
opleidingen: vmbo
locaties:

• Etten-Leur
• Rucphen

Het Munnikenheide College heeft een groot aantal 
opleidingen in het vmbo. Op beide locaties zijn er grote 
praktijkpleinen, waar beroepsvaardigheden geoefend 
worden. Het Munnikenheide College heeft een groot aantal 
opleidingen in het vmbo. Op beide locaties zijn er grote 
praktijkpleinen, waar beroepsvaardigheden geoefend 
worden.

Op het Munnikenheide College kunnen leerlingen kiezen uit:

• Economie en Ondernemen (Etten-Leur)
• Zorg en Welzijn (Etten-Leur en Rucphen)
• Produceren, Installeren en Energie (Etten-Leur)
• Mobiliteit en Transport (Etten-Leur)
• Bouwen, Wonen en Interieur (Rucphen)
• Dienstverlening en Producten (Etten-Leur/Rucphen)

Met wat extra inzet kunnen leerlingen een mavodiploma halen inclusief een extra praktijkvak en/
of een achtste vak.

Organisatie in ontwikkeling
• Wisseling van de directeur

Terugblik
Leren verbeteren’, traject om de resultaten in Rucphen te verbeteren: Om inzicht te 
krijgen in de onderwijsresultaten en de motivatie bij leerlingen is een externe audit uitgevoerd. 
De medewerkers geven aan de resultaten herkenbaar te vinden en er in de teams verder aan te 
willen werken. De belangrijkste aanbeveling die is opgepakt is het voeren van de dialoog over de 
‘ideale’ les. Gebaseerd op de visie van de school, de inspectienormen en op de nodige ruimte 
voor variatie. Een andere belangrijke aanbeveling die is opgepakt, is om leerlingen meer 
eigenaar te laten zijn van het eigen leerproces.

Van starter naar kartrekker in de organisatie: Er is dit schooljaar gestart met kartrekkers in 
de organisatie. Docenten pakken deze rol op. Een voorbeeld hiervan is, ‘Mijn reis op het 
Munnikenheide College’ met als doel het ontwikkelen en delen van lesmateriaal, het motiveren 
van leerlingen en het aanbrengen van structuur in de lessen. Eind vorig jaar is betreffende 
docent gestart met de digitale tool LessonUp, bestaande uit diverse modules waarin het 
lesmateriaal is opgeslagen.

Pitstop: Met alle leerlingen op het praktijkplein vindt regelmatig een kort coachgesprek plaats 
over de leerling en zijn/haar schoolplanning, onder de naam pitstop. De aandacht die hiermee 
aan de leerlingen gegeven wordt, is erg belangrijk en blijkt zeer effectief. Leerlingen worden zo 
gedurende de opleiding steeds meer eigenaar van de eigen ontwikkeling en krijgen gerichte 
feedback en feedup. Dit gebeurt onder begeleiding van de docenten en met als uitgangspunt de 
jaarplanning. Alle gesprekken worden vastgelegd in een studiewijzer binnen Magister.
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Odulphuslyceum
www.odulphus.nl 
rector: Frans Claassens
opleidingen: vwo, havo
locatie:

• Tilburg

Het Odulphuslyceum is een school voor havo, atheneum en 
gymnasium. Leerlingen voelen zich snel thuis op het Odulphus. Een 
school waar voor iedereen veel ruimte is om ideeën en talenten te 
ontplooien. Onze wapenspreuk luidt ‘Fortis in Fide’: letterlijk vertaald 
“sterk in vertrouwen”, tegenwoordig vertaald als “Groot vertrouwen 
in jou”. Vertrouwen als basis voor alle onderlinge relaties en 
contacten. Dat betekent dat er veel kan en veel mag binnen de 
afgesproken en vaak vanzelfsprekende kaders. Een prima sfeer en 
een veilige omgeving zijn randvoorwaarden om een zo optimaal 
mogelijk studieklimaat te creëren. De lat ligt hoog, het aanbod is 
breed. We dagen leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen en 
durven daaraan eisen te stellen. We kijken daarbij altijd naar het individu, bieden maatwerk 
waar nodig en zijn bereid om onconventionele oplossingen te bedenken. De doorstroom- en 
eindexamenresultaten zijn uitstekend.

Organisatie in ontwikkeling
• Twee gebouwen (havo en vwo), één school. Veel aandacht voor de relatie tussen de beide 

afdelingen.
• Ondanks de grootschalige renovatie is er aandacht voor het gebouw, met name 

binnenklimaat op vwo.
• De financiële positie van de school is nog niet optimaal en heeft de aandacht; we liggen op 

koers!

Terugblik
Lessen LO en de beoordeling van leerlingen daarbij in de onderbouw: Uitgangspunten 
zijn: leerlingen eigen keuzes laten maken en dingen tastbaar en meetbaar maken. Vertrouwen is 
daarbij het sleutelwoord. Per lessenserie LO (6 lessen) kiezen de leerlingen (digitaal) een sport 
uit de sportkalender. De gehanteerde ‘totaal-deel-totaal methode’ maakt het tastbaar voor 
leerlingen. Ze kunnen direct aan de slag gaan met de gekozen sport. Via een Chromebook 
kunnen de leerlingen elkaar beoordelen. Het doel hiervan is om met de leerlingen hierover in 
gesprek te gaan. De vaardigheden die gebruikt worden voor het vak LO kunnen ook gebruikt 
worden voor de overige vakken.

Synthese-leren bij Latijn en geschiedenis: Aanleiding voor het onderzoek was dat in 4vwo 
de bronvaardigheden van de leerlingen onvoldoende bleken te zijn. Daarnaast was er behoefte 
om aan te sluiten bij Onderwijs 2032. Gekozen is voor vak-geïntegreerd onderwijs van Latijn en 
geschiedenis, onder de voorwaarde dat de basiskennis bewaard bleef. Na een lessenreeks incl. 
de follow-up toets is de conclusie getrokken dat een grote groei in bronvaardigheid zichtbaar was 
en dat leerlingen goed gebruik hebben gemaakt van het stappenplan.

“Als het moet reiken we een diploma in Amerika uit …”
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Project ‘Begeleiden van de jonge onderzoeker’: Een aantal docenten heeft een onderzoek 
bedacht en beschreven hoe leerlingen het beste begeleid kunnen worden inclusief de wijze van 
feedback. Dit heeft veel opgeleverd voor betreffende collega’s. Vervolgens is een aantal 
vaardigheden beschreven die verder ontwikkeld moeten worden en is gestart met het 
ontwikkelen van een doorlopende leerlijn. Het doel is om de pilot over te laten gaan in de 
corebusiness van de school.

Gymnasium Plus (GP): Gymnasium Plus biedt onderwijs op maat aan nieuwsgierige, snelle, 
slimme en zelfstandige leerlingen. De leerlingen zijn getest op hoogbegaafdheid en hebben vwo-
advies met behoefte aan versnelling. Veel aandacht wordt besteed aan het welbevinden van de 
leerlingen, maar ook aan uitdaging, zelfontplooiing en executieve vaardigheden. Leerlingen 
kunnen kiezen uit drie verschillende leerroutes. De positie van GP in de school wordt besproken.
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OMO scholengroep Bergen op Zoom e.o.
www.ravelijnstb.nl
rector: Marcel van Loo
opleidingen: vmbo
locaties:

• ’t R@velijn, Steenbergen
• ZuidWestHoek College, 

Ossendrecht

De OMO Scholengroep 
Bergen op Zoom e.o. 
bestaat uit twee 
vestigingen: het 
ZuidWestHoek College 
te Ossendrecht en 't 
Ravelijn in Steenbergen. 
De scholengroep is een 
sterke onderwijsspeler 
in de regio en profileert 
zich als kansenschool. 
Het onderwijsaanbod 
bestaat uit 
voorbereidend mbo en 
mavo. Kenmerkend zijn 
de kleinschaligheid van 
de organisatie en de 
kwaliteit van onderwijs 
en leerlingbegeleiding. 
De scholen binnen de 
scholengroep zetten zich 
in voor onderwijsvernieuwing en zijn pioniers op het gebied van bijvoorbeeld Virtual Reality en 
het gebruik van Drones in het onderwijs.

Organisatie in ontwikkeling
• Ontvlechting Mollerlyceum en SG Bergen op Zoom.
• Aandacht voor strategische personeelsplanning vooral vanwege de voorziene krimp.

Terugblik

‘t Ravelijn
Agorastroom: Dit schooljaar is gestart met zgn. agoraleren. Het betreft een groep van 15 
leerlingen uit alle vmbo-niveaus. Uitgegaan wordt van natuurlijk leren; gebaseerd op de 
nieuwsgierigheid en behoefte van leerlingen. De school biedt een veilige omgeving en maatwerk 
voor deze leerlingen. Docenten coachen de leerlingen. De leerlingen zijn eigenaar van hun eigen 
leerproces en stellen dus hun eigen doelen. Leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus 
volgen en afronden. De dag wordt gestart met ‘community talk’, waarna iedereen gaat werken 
aan hun eigen ‘challenge’, vanaf de eigen werkplek (die ze zelf hebben ontworpen). De dag-
doelen worden meetbaar opgesteld en er is ook stiltetijd ingebouwd in het programma. De dag 
wordt afgesloten met een ‘situation report’. Gebruik wordt gemaakt van het programma 
‘Targetprocess’, waarin alle taken en voortgang wordt gedocumenteerd. Leerlingen organiseren 
zelf, in samenwerking met de school, workshops en inspiratiesessies. Ook de ouders worden 
betrokken in het leerproces.
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ZuidWestHoek College
Plan voor techniekgelden: De schoolleiding zet de extra beschikbaar gekomen techniekgelden 
uit de 1e tranche o.a. in op achterstallig onderhoud (en uitbreiding) en op het toevoegen van 
twee instructeurs aan het team. Daarnaast worden nieuwe keuzevakken ontwikkeld en wordt 
ingezet op een betere aansluiting op en afstemming met het mbo. De ontwikkeling van een 
regioplan wordt eveneens opgepakt. De school heeft een aantal concrete doelstellingen bepaald, 
waaronder het bieden van aantrekkelijk, kwalitatief hoogwaardig, nabij, techniekonderwijs in de 
regio. Daarnaast is het doel om de instroom naar mbo-opleidingen te verhogen met 5%. 
Samenwerking wordt gezocht op zowel bestuurlijk niveau alsook met het bedrijfsleven. De regio 
West-Brabant heeft een groot tekort aan technici zo blijkt uit o.a. het aantal uitstaande 
vacatures op dit moment.
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OMO Scholengroep De Langstraat
www.sgdelangstraat.nl
rector: Jan van Pelt 
opleidingen: vwo, 
havo, mavo, vmbo
locaties:

• d’Oultremontcollege, Drunen
• Dr. Mollercollege, Waalwijk
• Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel
• Walewyc-mavo, Waalwijk

OMO Scholengroep De Langstraat biedt aan ongeveer 
3.200 leerlingen onderwijs op alle niveaus: vmbo, mavo, 
havo, atheneum en gymnasium. Binnen de scholengroep 
worden onderscheiden: het Dr. Mollercollege in Waalwijk, 
het Van Haestrechtcollege in Kaatsheuvel, het 
d’Oultremontcollege in Drunen en de Walewyc-mavo in 
Waalwijk. De scholen willen - elk met een eigen accent - 
onderwijs op maat bieden, respect als kernwaarde 
overdragen, zorg en begeleiding bieden ten dienste van het 
leerproces en aandacht schenken aan de algehele 
ontwikkeling van hun leerlingen.

Organisatie in ontwikkeling
• De scholengroep opereert steeds meer als eenheid.
• Er is aandacht voor het in balans brengen van de onderlinge financiële verantwoording 

tussen de scholen.
• De scholengroep investeert in onderwijsontwikkeling en ICT.
• De oudere gebouwen blijven onder de aandacht.

Terugblik

Wereldburgerschap (d’Oultremontcollege)
Het betreft een nieuw vak, in vervolg op de transitie die dit schooljaar is ingezet en vorig jaar in 
het jaargesprek is gepresenteerd. Bij het vak wereldburgerschap gaan leerlingen met eigen 
projecten aan de gang die aansluiten bij vakoverstijgende thema’s zoals identiteit, uiterlijk 
vertoon en gezondheid en bewegen. Een van de thema’s is eenzame ouderen. Leerlingen 
organiseren zelf diverse activiteiten, waarbij o.a. samenwerking en sociale competenties van 
belang zijn.

Maatjesproject (Van Haestrechtcollege)
Bij het vak maatschappijleer is gestart met een aantal burgerschapsprojecten, onder andere in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk en de Voedselbank. Het doel van het Maatjesproject van 
Vluchtelingenwerk is om leerlingen actief te laten deelnemen aan de lokale samenleving. 
Leerlingen worden in dit project voor 3 maanden gekoppeld aan kinderen van nieuwkomers in 
Nederland. De leerlingen oefenen met hen de taal en doen andere activiteiten. Leerlingen leren 
hiermee ook de cultuur van de nieuwkomers kennen, wat zorgt voor meer begrip. Leerlingen 
hebben na ieder contact met hun maatje een reflectiemoment in de vorm van o.a. het schrijven 
van een blog.
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Stop the Braindrain (Dr. Mollercollege)
Het project is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en de lokale Rabobank. 
Leerlingen uit 5vwo hebben onderzoek gedaan bij een internationaal opererend bedrijf in 
Waalwijk. Het doel is om leerlingen zicht te laten krijgen op het internationale bedrijfsleven en 
hen (evt. in een latere fase van hun leven) te behouden voor de plaatselijke gemeenschap. 
Daarnaast is het goed voor hun loopbaanoriëntatie.

Top Life (Walewyc-mavo)
In 2018 is gestart met het programma Top Life in alle brugklassen. Leerlingen worden begeleid 
om zich beter te leren ontspannen en zich bewust te zijn van zichzelf. Dit is van belang omdat 
we leven in een tijd van een onuitputtelijke informatiestroom in een dynamische maatschappij 
die vooral naar buiten gericht is. In de les zoeken de leerlingen uit welk type mens zij zijn; 
hoofd/hart of buik. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten oefeningen. Voorzichtig 
kan worden vastgesteld dat leerlingen beter presteren na het doen van de geboden oefeningen.
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OMO Scholengroep Helmond
www.omoscholengroephelmond.nl 
rector a.i.: Jan van de Rijdt 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

• Carolus Borromeus College, Helmond
• Dr.-Knippenbergcollege, Helmond
• Praktijkschool Helmond, Helmond
• Vakcollege Helmond, Helmond

De scholengroep kenmerkt zich door een breed 
onderwijsaanbod op herkenbare locaties, waarin ruimte is 
voor de eigen cultuur. Kwaliteitsschool, onderscheidend, 
innovatie en talentontwikkeling zijn sleutelwoorden. De 
scholengroep kiest voor kleinschaligheid binnen het grote 
geheel. Het grote verband maakt het mogelijk dat 
leerlingen zonder problemen kunnen doorstromen naar 
andere schooltypes en zo het diploma halen dat bij hen 
past. De kleinschaligheid in deelscholen voorkomt dat 
leerlingen verloren lopen en zorgt voor een flexibele 
organisatie.

Organisatie in ontwikkeling
• Aantal directieleden is beperkt waardoor teamleiders een grote rol hebben.
• Er is aandacht voor een evenwichtige verdeling van de leerlingen over de stad.
• Nieuwbouw voor het Dr. Knippenbergcollege in samenwerking met de gemeente Helmond. 

Integratie van een stadion en sporthal met raakvlakken naar het onderwijs.
• Onderlinge relaties tussen de scholen zijn goed, er wordt volop samengewerkt op allerlei 

terreinen.

Terugblik

Project XS (Carolus Borromeus College)
De school experimenteert met een groep (zeer) hoogbegaafde leerlingen. Deze leerlingen 
hebben het basisonderwijs afgerond, maar veelal een of meerdere groepen overgeslagen. De 
docenten zijn speciaal geschoold en passen de lesinhoud aan op deze specifieke groep. Alle 
lessen worden in hetzelfde lokaal gegeven, behalve de praktijkvakken. De leerlingen hebben 
twee mentoren en een buddy (leerlingen van 5 of 6 vwo). Extra vakken die zij volgen zijn 
Arabisch, science, M&M en humaniora.

Talentontwikkeling (Vakcollege Helmond)
Door middel van diverse creatieve, kunstzinnige en beroepsgerichte activiteiten, zowel binnen als 
buiten school, worden de leerlingen uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen en te 
ontdekken waar ze goed in zijn. Al deze ervaringen worden op genomen in Volution, een digitaal 
portfolio om trots op te zijn.
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Domeinonderwijs (Dr.-Knippenbergcollege)
Onder het motto ‘Onderwijs laten bloeien!’ is gestart met één klas volgens het concept 
‘Domeinonderwijs’. Domeinonderwijs is een ‘co-creatie’ tussen de scholen binnen de 
scholengroep, op het gebied van gepersonaliseerd leren. Het initiatief heeft in korte tijd vorm 
gekregen. Het geeft onderwijsvernieuwing een gezicht. Gewerkt wordt met leerlabs, die 
ondersteund worden door ateliers. De persoonlijke vorming en mondiaal burgerschap staan 
centraal. Een van de doelen van domeinonderwijs is om de zelfsturing van de leerlingen te 
verhogen.
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OMO scholengroep Tongerlo
www.sgtongerlo.nl 
rector: Marijke Broodbakker 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

• Da Vinci College, Roosendaal
• Gertrudiscollege, Roosendaal
• Norbertuscollege, Roosendaal

De visie op onderwijs van OMO scholengroep Tongerlo is samen te vatten in de kernwoorden: 
actief, attractief en aandachtsvol. Leerlingen worden, elk op hun eigen niveau, uitgedaagd op 
onderzoek te gaan. Tongerlo heeft drie kleinere deelscholen zodat leerlingen zich gekend weten.

Organisatie in ontwikkeling
• Vernieuwing onderwijsconcept lyceum en mavo
• Kwalitatieve instandhouding van 

onderwijsaanbod
• (Ver)nieuwbouw voor Norbertus Gertrudis Mavo 

en Norbertus Gertrudis Lyceum in voorbereiding
• Herschikking van aanbod ingegeven door 

demografische ontwikkelingen

Terugblik
Schoolbreed: Teams worden in toenemende mate 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
onderwijskundige en pedagogische aanpak in hun domein. De voorbereidingen voor een nieuw 
schoolplan voor 2019-2023 zijn gestart. Er was en is aandacht voor de medewerkers tijdens de 
samenvoeging van het Norbertuscollege en het Gertrudiscollege en de bijbehorende 
onderwijskundige vernieuwing.

Da Vinci College: Om de leerlingen van het 2  leerjaar te helpen de juiste keuze te maken voor 
het vervolgonderwijs en hopelijk hun toekomstige beroep organiseert de school ‘Roosendaal On 
Stage’. Leerlingen doen op een unieke manier LOB-ervaringen op, in samenwerking met het 
regionale bedrijfsleven. De leerlingen maken in de praktijk kennis met verschillende beroepen. 
Een van de belangrijkste aspecten van dit traject is het vergroten van het zelfvertrouwen en 
zelfbewustzijn van de leerlingen.

Gertrudiscollege: Leerlingen op Gertrudiscollege zitten thans in het derde, vijfde en zesde 
leerjaar. Zij volgen het onderwijs op Bovendonk. Ook volgend jaar zit klas 6 vwo op Bovendonk.

Norbertuscollege: ook het Norbertuscollege kent nog leerjaar 3, 5 en 6 en volgend jaar 
leerjaar 6. Net als op het Gertrudiscollege zijn de voorbereidingen voor het eeuwfeest in 2019 in 
het najaar gestart.

Norbertus Gertrudis Lyceum: Een aantal docenten is in 2018 opgeleid tot ‘teacherleader’. 
Deze docenten helpen hun collega’s met het toepassen van de didactische principes rondom 
mentoraat en de onderzoeksleerlijn. Dit zijn elementen uit het vernieuwde onderwijsconcept dat 
vanaf 2018 ingevoerd wordt. Aan het einde van 2018 is een programma van eisen voor het 
vernieuwbouwde gebouw door de school voorgelegd aan de stuurgroep.

e
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Norbertus Gertrudis Mavo: Het pedagogisch-didactische ontwikkelperspectief is in kaart 
gebracht en de onderwijskundige inrichting van de school is gefaseerd in lijn gebracht met de 
uitgangspunten in de visie. Het jaar 2018 stond in het teken van het uitwerken door het team in 
het werken volgens de nieuwe visie. Daarnaast zijn resterende items uit het vastgelegde 
ontwikkeltraject ter hand genomen. De architect heeft het plan van eisen van de school 
uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. De uitvraag naar het bouwteam is gestart.
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Rodenborch-College
www.rodenborch.nl 
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• Rosmalen

Het Rodenborch-College biedt hoogwaardig onderwijs met 
aandacht voor eenieder, ruimte voor elk talent en oog voor 
elkaar. De school is een officiële Topsport Talentschool en 
biedt Highschool sport en dans aan. Leerlingen kunnen 
kiezen voor de blazersklas. Voor leerlingen op zoek naar 
extra uitdaging is er onder meer het Talenttraject, Cambridge English, Goethe Duits en 
Econasium.

Organisatie in ontwikkeling
• Nieuwbouw in de Groote Wielen
• Samen met het Jeroen Boschcollege wordt gewerkt 

aan de onderwijsvisie van de nieuwe school
• Het Rodenborch participeert in de stuur- en 

ontwikkelgroep van een tienerschool, die er wellicht 
gaat komen

Terugblik
Schoolplan: Het Rodenborch-College heeft de 
afgelopen jaren geïnvesteerd in het leveren van maatwerk, waar differentiëren en het werken 
met een laptop deel van uitmaken. Er wordt steeds meer formatief getoetst en leerlingen werken 
met studiewijzers en weektaken.

Professionaliteit: Docenten zijn op meerdere vlakken geschoold. Elke docent heeft 
deelgenomen aan een verdieping binnen ICT; de didactiek in de les heeft aandacht gekregen; 
een deel van alle docenten heeft een training gespreksvaardigheden gevolgd. Centrale thema bij 
alle scholing is diepgaand leren.

Topsporttalentschool: De visitatie van de Stichting LOOT eind 2018 heeft bevestigd dat de 
school aan alle eisen van het keurmerk LOOT voldoet. Om de kwaliteit te blijven garanderen en 
om de combinatie onderwijs en topsport te optimaliseren biedt de school de groep LOOT-
leerlingen in toenemende mate tijd-, plaats-, en groepsonafhankelijk onderwijs. Om dit optimaal 
te ondersteunen maakt de school deel uit van het leerlab LOOT. Samen met andere 
topsporttalentscholen worden producten ontwikkeld en ervaringen uitgewisseld. Het leerlab 
wordt ondersteund door coaches met kennis van zaken.
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Roncalli Scholengemeenschap
www.roncalli-boz.nl
rector: Ludo Heesters 
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• Bergen op Zoom

Roncalli Scholengemeenschap is een school voor 
atheneum, havo en vmbo-t (mavo). De school werkt 
volgens principes die hun wortels vinden in de 
Dalton-uitgangspunten: verantwoordelijkheid, 
zelfstandigheid, samenwerking, feedback en 
effectiviteit. Binnen Roncalli zijn deze uitgegroeid tot 
de Roncalli eigen-tempo-werkwijze. Hiermee wordt 
recht gedaan aan de individuele verschillen tussen 
leerlingen. In een fijne sfeer, die mede door de 
eigentijdse werkwijze ontstaat, komen de docenten 
tegemoet aan verschillen tussen leerlingen. Hierbij 
wordt extra aandacht besteed aan de persoonlijke 
ontwikkeling van elk kind.

Organisatie in ontwikkeling
• Doorzetten managementdevelopment.
• Ontwikkelingen met betrekking tot de scholen in Bergen op Zoom.
• Aandacht voor de huisvestingssituatie.
• In samenwerking met zusterschool ontwikkelen van data engineering.

Terugblik
Leerlingbegeleiding: Een werkgroep heeft het afgelopen jaar een plan gemaakt om de 
begeleiding van leerlingen te optimaliseren. Dit is door mentoren en coördinatoren ingezet met 
de start van schooljaar 2018-2019. Ook is door het leerlingloket steviger ingezet op de 
monitoring van verzuim door leerlingen. Als voorloper hierop is er een extra onderwijsassistent 
aangetrokken. Beide acties hebben geleid tot positieve geluiden onder leerlingen, ouders en 
vakdocenten. Beide projecten worden intensief gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Versterken imago: De school heeft samen met DUO onderzoeksbureau onderzocht op welke 
wijze Roncalli haar imago kan versterken. De uitkomsten van dit imago-onderzoek heeft een 
aantal aanbevelingen opgeleverd. Daarnaast is aandacht voor de soms negatieve subcultuur 
onder de medewerkers op Roncalli gewenst.

Persoonsvorming en socialisatie: Vanuit Interact, Junior Musical Class en leerlingenraad is 
een aantal maatschappelijke thema’s uitgewerkt voor goede doelen: een studietraject voor 
Korombo, een gift voor een kindertehuis op Sulawesi, een musical in het kader van Eren en 
Herdenken, zondagactiviteiten voor Tante Louise en een kerstman-activiteit. Met de ouderraad 
wordt het plan Ouderparticipatie 3.0 uitgewerkt. Vanuit het vak maatschappijleer en 
levensbeschouwing is in het thema ‘Klimaat’ een aantal projecten uitgevoerd.

Roncalli, méér dan een diploma!
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Bèta-profilering: Het nieuwe vak Pro-Science is verder uitgewerkt om het bètaprofiel te 
versterken met vakoverstijgende projecten. Dit vak wordt verder doorontwikkeld tot 
Onderzoeken en Ontwerpen.

Digitalisering: In 2018 werd gewerkt aan de implementatie van Blended-learning. In brugklas 
1/2 wordt, met ingang van schooljaar 2019-2020, door elke leerling gewerkt met chromebooks

Roncalli vwo/Excellent: In het kader van het versterken van het vwo is afgelopen jaar gestart 
met een homogene vwo brugklas. Leerlingen die meer uitdaging willen, kiezen voor deze klas. 
De docenten worden begeleid door het expertisecentrum voor hoogbegaafden Excentra uit 
Antwerpen.

Kwaliteitszorg: Dit verslagjaar is het nieuwe schoolplan ‘Op Weg naar Wijzer’ gerealiseerd. Dit 
plan is gebaseerd op het strategisch beleidsdocument Koers 2023 van vereniging OMO waarin 
zeven kwaliteitspijlers zijn opgenomen die de richting van onze ambities aangegeven.
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Rythovius College
www.rythoviuscollege.nl
rector: Marleen van den Hurk-van Son
opleidingen: vwo, havo, mavo 
locatie:

• Eersel

Het Rythovius is een kleine, veilige, vertrouwde school die leerlingen voorziet in een brede 
vorming, waar kennisoverdracht, reflectie en ontwikkeling centraal staan naast oefenen, 
uitproberen, vallen en opstaan. Belangrijke pijlers voor het onderwijsbeleid zijn positiviteit, 
‘Bildung’ en openheid. Het Rythovius College staat leerlingen bij in hun vorming tot zelfstandige, 
zelfbewuste burgers die met een open en verbonden blik hun omgeving aanschouwen, 
benaderen en proberen vorm te geven. Er is aandacht voor de verbondenheid van de leerlingen 
met ‘het andere’ in de breedste zin van het woord. Niet alleen ik, maar ook jij. Niet alleen hier, 
maar ook elders. Niet alleen nu, maar ook vroeger en straks.

Organisatie in ontwikkeling
• Doorvoeren van veranderingen in het management van de school.
• Regionale samenwerking meer benutten vanwege de omvang van de 

school.
• Huisvesting nader bekijken, mede in het licht van de toekomstige omvang 

van de school.

Terugblik
Gebruik VR-bril bij biologie: In havo4 en vwo4 is gestart in een pilot met het gebruik van een 
Virtual Reality-bril (met controllers), als aanvullende werkvorm in de lessen biologie. De bril 
wordt ingezet om ondenkbare situaties visueel en ruimtelijk te maken. De rest van de klas kijkt 
mee op een scherm. De werkelijkheid wordt hierdoor beter in beeld gebracht, waardoor de 
beleving bij de leerling vergroot wordt. De leerlingen geven aan het gebruik van de bril 
interessant en vernieuwend te vinden, waardoor de lesstof beter blijft hangen. Een van de 
uitdagingen is het vergroten van het aantal applicaties waarvan gebruik gemaakt kan worden.

Schoolplan: In 2018 is een nieuw schoolplan ontwikkeld. De belangrijkste speerpunten zijn het 
positieve leerklimaat, de brede vorming van de leerlingen: Bildung en de openheid en 
verbondenheid met de omgeving. Binnen de afdelingen is gewerkt aan het samenstellen van de 
jaarplannen. In deze plannen is de gedeelde visie duidelijk zichtbaar, naast het accent per 
afdeling:
-De mavo-afdeling: het anders organiseren van het onderwijs zodat het beter aansluit bij de 
behoefte van de leerlingen en hun autonomie bevordert. Daarnaast buigen zij zich over de 
profilering van hun afdeling.
-De havo-afdeling: het bevorderen van de motivatie van leerlingen door het onderwijs anders in 
te richten. Hierdoor krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid en leren zij hiermee om te 
gaan.
-De vwo-afdeling: de verrijking en verdieping voor leerlingen, het zogenaamde 
flexcellentieprogramma. Daarnaast richten zij zich op het invoeren van WON binnen de vwo-
afdeling.

Effectief leiderschap: De voltallige schoolleiding volgt een management development traject. 
Hierbij wordt gewerkt met de Birkmann analyse om elkaars sterktes optimaal te kunnen 
benutten en elkaars zwaktes op te kunnen vangen en te respecteren. Daarnaast bevordert dit 
traject de teamontwikkeling. In 2018 zijn er twee bijeenkomsten geweest, in 2019 volgen nog 
twee bijeenkomsten. Daarnaast worden de afdelingsleiders in staat gesteld een persoonlijk 
ontwikkeltraject te volgen.
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Scholengemeenschap Were Di
www.weredi.nl 
rector: Edward de Gier
opleidingen: vwo, havo, vmbo
locatie:

• Valkenswaard

Toekomst in uitvoering! Dat houdt maatschappelijke oriëntatie in, 
persoonlijke betrokkenheid, kwaliteit en veiligheid. Leerlingen worden 
gestimuleerd zich breed te ontwikkelen. Zij krijgen dus zo veel 
mogelijk bagage mee voor een perspectiefvolle toekomst. Binnen het 
vmbo is Were Di Drie ondergebracht, een vorm van natuurlijk leren. 
In workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches 
en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende 
projecten. Bij de Were Di Academy kunnen alle leerlingen 
kennismaken met de meest uiteenlopende sporten en culturele activiteiten. 

Organisatie in ontwikkeling
• Verdere samenwerking tussen de teams en de scholen vormt belangrijk aandachtspunt
• Management Development traject voor leidinggeven-den.
• Benutten data voor verdere kwaliteitsontwikkeling.

Terugblik
Ontwikkeling gymnasium met Expansio: In de brugklas van het gymnasium is gestart met 
het nieuwe (vakoverstijgende) vak Expansio. Het doel van het vak is dat leerlingen 
onderzoeksvaardigheden ontwikkelen. De ervaringen zijn positief. De projecten waren gevarieerd 
en de leerlingen hebben veel geleerd en ontdekt. Na ieder project wordt een moment van 
reflectie ingeruimd, waarbij de leerlingen op hun eigen wijze aangeven hoe ze het project 
hebben ervaren en hoe ze zich hebben gevoeld. Ze zeiden nog meer vrijheid te willen.

Het vak is tevens geëvalueerd met de ouders. Zij waren positief en gaven aan dat met name de 
competentie samenwerking sterk is ontwikkeld. Als aandachtspunten gaven zij mee om meer 
actualiteit te betrekken in de projecten en de leerlingen meer vrijheid te geven, bij het kiezen 
van een thema en bij de wijze waarop het eindproduct vorm krijgt. Een van de doelen voor 
volgend schooljaar is het versterken van de aansluiting van Expansio op de bovenbouw.

Natuurlijk leren op havo/vwo: In de sector havo/vwo is het proces gestart om een vorm van 
natuurlijk leren in te voeren. Er is een kerngroep en randgroep samengesteld die gaan met een 
externe begeleider nadenken over een nieuwe manier van onderwijs. De kerngroep heeft diverse 
bijeenkomsten gehad; een inspiratiemiddag, een zgn. wereldcafé, een overleg rond 
doelstellingen. Het grootste struikelblok is de wijze waarop dit type onderwijs aansluit bij het 
curriculum van het examen. Het doel is om het nieuwe type onderwijs in te voeren met ingang 
van schooljaar 2020/2021. De school blijft daarnaast regulier havo- en vwo-onderwijs 
aanbieden.

“superleuk … omdat je veel persoonlijke aandacht krijgt”
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Art & Design binnen vmbo: Er is een pilot gestart voor het vak Art & Design, waarbij de 
vakken tekenen en handvaardigheid worden samengevoegd. Na een jaar wordt deze 
geëvalueerd. De reden van de samenvoeging van de vakken is dat deze niet meer aansloten bij 
de behoefte van de leerlingen. Daarnaast hebben gesprekken plaatsgevonden met het 
vervolgonderwijs om goed aan te kunnen sluiten op hun verwachtingen. In het nieuwe vak wordt 
vakoverstijgend gewerkt en worden o.a. de 21e-eeuwse vaardigheden van de leerlingen verder 
ontwikkeld. Leerlingen kiezen hun eigen leerroute en ontwikkelen eigen leerstrategieën. Ze 
krijgen casussen uit het werkveld voorgelegd die ze moeten oplossen. Hun horizon wordt 
verbreed door het aanbieden van meerdere kunstdisciplines.
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Scholengroep Het Plein
www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en 
praktijkonderwijs
locaties:

• Aloysius De Roosten, Eindhoven
• Antoon Schellenscollege, Eindhoven
• Pleinschool Helder, Eindhoven
• Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven
• Sint-Joriscollege, Eindhoven
• Vakcollege, Eindhoven

Om in de maatschappij te kunnen slagen hebben 
jongeren meer nodig dan inhoudelijke kennis. 
Mensen moeten in de hedendaagse samenleving 
vaardig, competent, sociaal en creatief zijn. Daarbij 
moet creativiteit opgevat worden als mentale 
creativiteit: het vermogen flexibel om te gaan met 
nieuwe situaties, kansen te zien en deze weten te 
benutten. De vestigingen van Scholengroep Het 
Plein zorgen ervoor dat leerlingen zich breed 
ontwikkelen tot jongeren die zelfbewust en lerend in 
het leven staan. De leerlingen ontwikkelen 
vaardigheden die een belangrijke basis zijn voor 
maatschappelijk functioneren, de zogeheten 21
century skills.

Organisatie in ontwikkeling
• Meerwaarde van de scholengroep.
• Huisvesting is bij 4 van de 6 scholen onder de maat blijkt uit de scores op 

leerlingtevredenheid. Overleg met de gemeente is gaande, maar verloopt moeizaam.
• De scholengroep is gestart met een traject ter verbetering en versterking van de ao/ic.
• Financiering van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) is onvoldoende, 

haalbaarheid van dit programma wordt onderzocht.

Terugblik
Scholengroep Het Plein: Tijdens het opstellen van het schoolplan zijn als verbindende waarden 
en drijfveren voor alle vestigingen van de scholengroep de termen ‘diversiteit’, ‘bijdragend’ en 
‘kansrijk’ gekozen. Naast deze kernwaarden is er ook een meer praktische binding tussen de 
vestigingen van de scholengroep ontstaan. De scholen werken onder meer samen in 
kwaliteitszorg, aspecten van bedrijfsvoering, leerlingenondersteuning, onderwijskundig gebruik 
van ICT en ICT-voorzieningen. Op een aantal van deze onderwerpen zijn de stafdiensten al 
(her)ingericht; zij ondersteunen en zorgen voor eenheid in de keuzes die gemaakt worden. 

Positionering en profilering van het Sint-Joriscollege: De positionering en profilering van 
de school was onduidelijk geworden en de motivatie van leerlingen bleek matig. Daarom heeft de 
school een nieuwe onderwijskundige visie ontwikkeld. Belangrijke elementen hierin zijn o.a. de 
regie neerleggen bij de leerlingen en de veranderende rol van de docent. Betekenisvol, 
samenhangend en actief leren maken onderdeel uit van de aanscherping van de profilering. 
Gekozen is voor vakoverstijgende projecten en keuzewerktijd voor de leerlingen. In het huidige 
plan van eisen voor de nieuwbouw heeft de nieuwe onderwijskundige visie een plaats gekregen.
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School- en onderwijsontwikkeling Antoon Schellenscollege: In 2018 is gekeken naar de 
juiste inrichting van het onderwijs, het aanbod en de diverse arrangementen. ’t Antoon heeft een 
instrument ontwikkeld dat aantoont dat de leerlingen speciale ondersteuning nodig hebben om 
zich zo te ontwikkelen dat ze kunnen slagen in de bovenbouw van het reguliere vmbo. Ook wordt 
gekeken naar de financiën en de vertaling ervan naar de organisatiestructuur.

Bij Helder havo/vwo is gewerkt aan kwaliteitsborging: Na het minder positieve oordeel 
van de inspectie in 2017 heeft de school een verbeterplan en een plan van aanpak opgesteld. In 
2018 heeft de inspectie de ontwikkelingen en inrichting van structuren in de school positief 
beoordeeld. In 2019 volgt een volgend, afsluitend herstelonderzoek.

En verder..: Vakcollege Eindhoven zoekt meer de samenwerking met het bedrijfsleven op, 
onder andere door inzet van de subsidie ‘Sterk techniek onderwijs’. Praktijkschool Eindhoven 
heeft het thema ‘Werken aan mogelijkheden’ opgepakt en Aloysius/de Roosten werkt vanuit het 
thema ‘Op weg naar een kansrijke toekomst’. Zij hebben in december 2018 een positief 
inspectieoordeel ontvangen naar aanleiding van een verificatieonderzoek.
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Sint-Janslyceum
www.sjl.nl 
rector: Jean Wiertz
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

• ’s-Hertogenbosch

Kerndoelen

1. Ambitieuze leercultuur: We stimuleren een groeigerichte leercultuur, met aandacht voor 21
-eeuwse vaardigheden.

2. Positieve en veilige leeromgeving: We bieden een pedagogische omgeving met heldere 
kaders.

3. Duurzame en humane samenleving: We betrekken onze leerlingen bij het schoolleven, de 
Nederlandse maatschappij en de internationale samenleving.

4. Professionele en lerende organisatie: We bieden een stimulerende werkomgeving aan onze 
medewerkers die zich samen met anderen gedurende hun hele carrière blijven ontwikkelen.

Organisatie in ontwikkeling
• Inrichten van kernteams in aansluiting op de onderwijskundige ontwikkelingen en passend 

bij de gewenste autonomie.
• Uitvoeren van het mobiliteitsplan.
• Op orde brengen van de bedrijfsvoering.
• Viering van het 100-jarig bestaan van de school.

Terugblik
Extra onderwijsaanbod: De school heeft de specialisaties Econasium en 
Begaafdheidsprofielschool. Daarnaast is de invoering van het Bèta Challenge Programma voor de 
mavo-afdeling onderzocht en wordt invoering van dit programma overwogen. De activiteiten en 
de begeleiding voor hoog- en meerbegaafden zijn uitgebreid en onder bepaalde voorwaarden 
ook toegankelijk voor reguliere leerlingen. De Begaafdheidsprofielschool (BPS) dient steeds meer 
als vliegwiel bij het verwezenlijken van schooldoelen als het creëren van een ambitieuze 
leercultuur, versterken van motivatie, autonomie van leerlingen etc.

Imagoverbetering: Er is fors geïnvesteerd in het versterken van het imago van de school. In 
de media is er veel positieve aandacht geweest voor de school, met name voor de pedagogisch-
didactische ontwikkeling die de school doormaakt. Dit heeft geresulteerd in een betere 
aanmelding dan de jaren daarvoor. Er is vertrouwen dat deze positieve tendens zich nog 
enigszins doorzet.

Personeelsformatie: Het afgelopen jaar stond in het teken van het reduceren van de 
personeelsformatie om deze zo in evenwicht te brengen met het leerlingenaantal. Dankzij de 
loyale medewerking van de collega-scholen is dit vrijwel volledig gelukt zoals het in het 
mobiliteitsplan was vastgesteld. Vanwege de verwachte daling van leerlingaantallen en de 
relatief hoge gemiddelde personeelslast zijn er echter verdere ingrepen noodzakelijk.

"Ik ben blij met mijn keuze: het SJL is veel meer dan alleen een 
school"
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Sondervick College
www.sondervick.nl 
rector: Monique van Roosmalen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:

• Veldhoven

‘Vertrouwen, variatie, leren en ontwikkelen, durf te denken, te delen en te 
doen’ zijn kernwaarden van de school. De visie op leren omvat onder andere:
- aandacht voor ontwikkelingsgericht leren, waarbij de leervraag van leerlingen uitgangspunt is;
-actueel, betekenisvol onderwijs in afstemming en samenwerking met de omgeving;
-leerlingen worden, in samenwerking met de ouders, opgeleid en opgevoed tot zelfbewuste en 
verantwoordelijke wereldburgers.

Organisatie in ontwikkeling
• School kampt met negatief imago
• Reorganisatie in schoolleiding
• Herinvoering van 50-minutenrooster
• Veel (individuele) personeelskwesties
• Stevigere begeleiding leerlingen
• Door dalend leerlingenaantal bijstelling van formatie noodzakelijk

Terugblik
Herinvoering van 50-minutenrooster: Er is een begin gemaakt met het beter organiseren, 
structureren en rust creëren in en buiten de school. Omdat het 45 minuten rooster met de 
flextijd teveel werkdruk gaf en geleid heeft tot veel onrust werkt de school sinds 1 augustus 
2018 weer met een 50 minuten rooster. Er zijn in de nieuwe lessentabellen mentoruren en 
lesuren opgenomen die ondersteuning en extra begeleiding mogelijk maken.

Onderzoeksvaardigheden: Het vwo kent de ontwikkeling van WON, wetenschapsoriëntatie. 
WON is binnen vwo organisatorisch belegd bij enkele docenten. De activiteiten in het kader van 
AOS, de inzet van onderzoeksdocenten in het kader van de AOS en deelname aan het leeratelier 
van de vereniging, versterken de onderzoeksvaardigheden in de school van docenten en 
leerlingen. De bedoeling is om WON en het AOS onderzoeksteam te verbinden op zowel het 
ontwikkelen van de onderzoekende houding bij leerlingen als de onderzoeksvaardigheden bij 
docenten. Vanaf schooljaar 2017-2018 is er een stuurgroep AOS binnen de school, waar de AOS-
doelstellingen in relatie tot schoolontwikkeling worden afgestemd.

Identiteit: In de lijn van herijking van waarden is een aantal beleidsdocumenten gemaakt of 
herzien (gedragscode, pestpreventie) en is gekozen voor ‘rots en water’ in plaats van een ander 
anti-pestprogramma. Rots en water gaat uit van respect, stelt vooral de hele mens centraal in 
plaats van dat het een specifieke gedraging afwijst of symptomen bestrijdt.

De school werkt nauw samen met vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn en zorg, 
verenigd in vrijwilligersorganisatie Kordaat. Via stages en vanuit de (voormalige) 
maatschappelijke stage dragen leerlingen bij. Met Kerst was er een actie om bij zieke bejaarden 
kerststukjes te brengen.
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Van Maerlantlyceum
www.vanmaerlantlyceum.nl 
rector: Emmeken van der Heijden 
opleidingen: vwo, havo
locatie:

• Eindhoven

Het Van Maerlantlyceum is van oudsher een school 
waar de mens en zijn verbinding met anderen 
centraal staat. Op onze school wordt samengeleefd 
en samen geleerd, met respect voor diversiteit en de 
eigenheid van leerlingen. Iedereen kan zichzelf zijn 
op het VML. Het Van Maerlantlyceum is tevens een 
school die zich duidelijk profileert op het gebied van 
technologie, ondernemerschap en creativiteit. Het 
Van Maerlantlyceum staat bekend om zijn 
muziekavonden, poëziewedstrijden en debatcultuur. 
De school heeft leerlingbegeleiding hoog in het 
vaandel staan. Er is extra begeleiding voor leerling 
die dat nodig hebben. Ook biedt de school uitdaging 
aan getalenteerde leerlingen. De school biedt 
daarvoor Plato-onderwijs, kunst- en bèta-ateliers, Cambridge Engels en individuele trajecten in 
de bovenbouw. Alle leerlingen op het Van Maerlantlyceum kunnen optimaal profiteren van het 
onderwijsaanbod.

Organisatie in ontwikkeling
• Het Van Maerlantlyceum ontwikkelt zich van een traditionele school naar een inspirerende 

leer- en werkomgeving. Deze veranderingen stellen hoge eisen aan de cultuur van de school.
• Recentelijk is overeenkomst bereikt over vernieuwbouw. Start van renovatie en nieuwbouw 

is gepland voor de zomer van 2021.

Terugblik
Onderwijsvernieuwing: School is nadrukkelijk bezig met het ontwikkelen van differentiatie 
tussen de opleidingen havo, atheneum en gymnasium. Differentiatie is inmiddels zichtbaar in de 
nieuw gestarte havo-brugklas. Pilots bij diverse secties laten mooie resultaten zien, zoals een 
pilot hoor- en werkcolleges bij de sectie geschiedenis. Voor de facilitering van gedifferentieerd 
onderwijs in de klas maakt de school gebruik van laptops.

Het ontwikkelen van onderzoekend vermogen heeft veel aandacht in het onderwijs, zowel in de 
onder- als bovenbouw. In het schooljaar 2018-2019 is gestart met een onderzoeksvak voor 
leerjaar 1 als start van een volledige leerlijn onderzoeksvaardigheden tot leerjaar 5/6.

“Leerlingen wonnen in 2018 zowel de KNAW Onderwijsprijs als de 
OMO- profielwerkstukprijs. En daar zijn we apetrots op.”
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Varendonck College
www.varendonck.nl 
rector: Irma van Nieuwenhuijsen
opleidingen: vwo, havo, vmbo, praktijkonderwijs
locaties:

• Asten
• Someren

Het Varendonck College voelt zich medeverantwoordelijk voor de kwalitatieve ontwikkeling van 
het onderwijs in de regio Asten-Someren. De school biedt kwaliteitsrijk onderwijs met een 
gedegen leerlingbegeleiding. Maatwerk is daarbij een kernbegrippen stimuleert hen zoveel 
mogelijk competenties en talenten te ontwikkelen. Om kleinschalig te kunnen werken zijn negen 
teams ingericht, die mede vorm geven aan de onderwijsontwikkelingen.

Organisatie in ontwikkeling
• In Asten wordt het voorlopig ontwerp voor de 

verbouwing ontwikkeld tot een definitief 
ontwerp. De verbouwing gaat samen met 
ontwikkeling van onderwijs voor de 21e eeuw.

• In Someren wordt in samenspraak met 
gemeente en PO een IHP ontwikkeld waarbij 
door alle partijen de urgentie van het behoud 
van een VMBO-school in Someren gezien wordt.

Terugblik
(Onderwijskundige) ontwikkelingen vmbo, 
incl. LOB: Het doel is om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het vervolgonderwijs, 
volgens het concept van de ‘Reis naar jouw toekomst’. Leerlingen maken een paspoort van 
zichzelf en gaan daarmee op zoek naar de eigen identiteit. Leerlingen leren veel van de keuzes 
die ze gedurende dit traject moeten maken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een app met 
diverse digitale modules. Deze helpt leerlingen om zich verder te oriënteren op hun talenten en 
interesses. Leerlingen lopen o.a. een maatschappelijke stage en er worden diverse 
bijeenkomsten georganiseerd over de verschillende beroepen in het bedrijfsleven, het 
zogenaamde beroepenfeest. De leerlingen regelen hun eigen stage. Per jaar worden meerdere 
LOB-gesprekken per leerling gevoerd. Die gesprekken gaan uit van de belangstelling en het 
talent van de leerling.

Onderwijskundige ontwikkelingen in Asten: De visie van de school is verwoord in het 
schoolplan. Daarin staan vier pijlers waarvan ‘de leerling centraal in beeld’ de belangrijkste is. 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn daarbij kernbegrippen. Er is gekozen voor de 
speerpunten ICT en leerpleinen om hieraan concreet vorm te geven. Communicatie is en blijft 
een belangrijk aandachtspunt. Medewerkers, ouders en leerlingen zijn in diverse 
(werk)bijeenkomsten meegenomen in de onderwijskundige ontwikkelingen. Een van de 
vernieuwingen is dat met ingang van schooljaar 18-19 gestart is met laptops. Er wordt in pilots 
gewerkt op leerpleinen. Daarnaast maken leerlingen vanaf het eerste leerjaar naast Engels 
kennis met drie moderne vreemde talen (Spaans, Duits, Frans), waarvan zij er aan het eind van 
de brugklas twee kiezen. De oudergesprekken worden omgezet in 10-minutengesprekken waarin 
de leerling leidend is.
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Zwijsen College
www.zwijsencollege.nl 
rector VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: vwo, havo
locatie:

• Veghel

Het Zwijsen College Veghel is een scholengemeenschap voor havo, vwo en Fast Lane vwo+. 
Dagelijks bezoeken bijna 1500 leerlingen uit Veghel en omstreken de school. De school ziet het 
als haar taak om de burger van de toekomst optimaal voor te bereiden op de samenleving. Er 
wordt een gemeenschap gecreëerd waarin het normaal is er voor elkaar te zijn. De school schept 
een inspirerende en stimulerende leeromgeving waarin leerlingen en medewerkers worden 
uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen. Een plek waar leerlingen zich cognitief en 
sociaal kunnen en willen ontwikkelen.

Organisatie in ontwikkeling
• Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel.
• Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit.
• Doorvoeren van een matrixorganisatie.

Terugblik
Verdere uitwerking betaprofileringsplan/Olympiadeklas: Na het voortraject met succes te 
hebben doorlopen, is de school Olympiadeschool geworden. Het doel is het bevorderen van 
talentontwikkeling bij de leerlingen, in de vorm van wedstrijden. Leerlingen worden uitgedaagd 
om te excelleren. Ze kunnen het gebruiken als een soort examentraining of het als kans zien om 
iets buiten de reguliere lesstof te doen. Meedoen is overigens belangrijker dan winnen. Inmiddels 
zijn de olympiades bij de meeste vakken (op verschillende manieren) opgenomen in het PTA.

Vak informatica in de onderbouw en ontwikkelingen Google Classroom: De school is 
overgestapt naar Chromebooks. Op de Chromebook zijn Google Apps geïnstalleerd, waaronder 
Google Classroom. Door het gebruik van Google Classroom kan gemakkelijker gedifferentieerd 
worden en kunnen opdrachten op individueel niveau aan een leerling gegeven worden. Deze ELO 
is gekoppeld aan Magister. Het vak informatica heeft een nieuwe, meer toekomstgerichte inhoud 
gekregen. Hierin worden niet alleen ICT-vaardigheden en informatievaardigheden aangeleerd 
maar ook het belangrijke mediawijsheid is in dit vak geïntegreerd. Computational thinking wordt 
eveneens behandeld.

Projecten in het kader van de Gezonde School; mentale weerbaarheid en sociaal 
gedrag: Het doel van deze projecten is het bevorderen van het welbevinden van de leerlingen. 
In het eerste leerjaar wordt de weerbaarheidstraining ‘Rots en Water’ gegeven, als onderdeel 
van het vak leefstijl. Hiermee wordt het zelfvertrouwen vergroot en leren de leerlingen grenzen 
voor zichzelf te stellen. In het tweede leerjaar wordt overgegaan op de training ‘Over de Streep’. 
Hierbij wordt het wederzijds respect en begrip vergroot en leren de leerlingen van en met elkaar. 
De groepsvorming wordt hierdoor positief beïnvloed. Het bespreekbaar maken van moeilijke 
onderwerpen wordt gestimuleerd. In het project wordt samengewerkt met experts zoals de 
zorgcoördinator, mentoren en de GGD.

"Leren voor de toekomst"
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