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2College
www.2college.nl 
rector: Leon Spaan
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
Het kalenderjaar 2020 was door corona echt een ander jaar dan andere jaren. Veel van wat we 
gewend waren te doen moest in één keer anders. Bovendien hebben we in dit roerige jaar een 
aanzienlijke bezuiniging moeten doorvoeren in verband met een leerlingendaling die zich al een 
jaar eerder had aangekondigd. 
Mede door corona is de implementatie van Microsoft Teams in een stroomversnelling terecht 
gekomen waardoor we hier ondertussen optimaal gebruik van maken.
In het najaar van 2019 is het proces om tot een nieuw schoolplan voor 2College te komen 
opgestart en in december 2020 afgerond. Er is regelmatig contact en samenwerking geweest 
met leerlingen, ouders en medewerkers om te komen tot een nieuw schoolplan. In het voorjaar 
van 2021 gaan de vestigingen aan de slag met het vestigingsplan om zo het gehele proces af te 
ronden. Hierbij is het eigen onderwijskundig profiel van elke vestiging een belangrijk thema.

Cobbenhagenmavo
Het hebben van een pedagogisch school-buurtmedewerker heeft zich in deze crisis extra 
bewezen, het snel kunnen schakelen weten waar de problemen en tekorten zitten heeft ertoe 
geleid dat we snel alle leerlingen in beeld hadden en redelijk snel alle leerlingen hebben kunnen 
voorzien van ict middelen om online lessen te volgen. 
De aandacht en zorg voor de kwetsbare leerlingen blijft een belangrijk speerpunt van de mavo, 
waarbij het gehele team deze maatschappelijke opgave als een kernkwaliteit van de school 

“Lets go 2College!”
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ervaart en ook het nieuwe vestigingsplan zal nog nadrukkelijkere aan deze opdracht inhoud 
geven.
De ontwikkeling van het praktijkgerichte vak t&t verloopt voorspoedig, mede dankzij de subsidie 
is het mogelijk grote stappen te maken en komend schooljaar te starten.
“Leren van en met elkaar op 2College Cobbenhagenmavo”

Jozefmavo
De Jozefmavo heeft het afgelopen jaar haar aandacht verdeeld over het aanbieden van goed 
onderwijs (online en fysiek) en dat wat onze leerlingen nu op didactisch (achterstanden-
examens) en sociaal-emotioneel (mentale gesteldheid) gebied nodig hebben, als ook over de 
realisatie van ons vestigingsplan en een aantal van onze ontwikkelingen, waaronder: versterken 
mentoraat, portfolio voor al onze leerlingen (Simulise), leercoach, leesbevordering, formatief 
evalueren (toetsbeleid) e.a. 
“Aandacht die uitdaagt op 2College Jozefmavo”

Durendael
Durendael zet in het nieuwe vestigingsplan koers naar een school waarin we meer uit gaan van 
de eigen verantwoordelijk van de leerling, ons onderwijs nog meer op maat is en de leerling 
pedagogisch en didactisch gevarieerd(er) wordt uitgedaagd.
“Je groeit op 2College Durendael”

Ruivenmavo
Op de Ruivenmavo is inmiddels gepersonaliseerd leren volgens het concept Kunskapsskolan 
(KED) volledig ingevoerd. Dit maakte een snelle overstap op afstandsonderwijs tijdens coronatijd 
betrekkelijk eenvoudig vanwege het werken met de digitale learning portal.
“Ontdek op 2College Ruivenmavo”

Cobbenhagenlyceum 
Doordat de leerlingen in de onderbouw binnen Ked gewend zijn met hun persoonlijke coach te 
plannen en de tempo mag variëren was het iets makkelijker door de lockdown heen te komen. 
Meeste zorgen zitten in klas 3 en 4 havo, de extra ondersteuning is tot op heden nog niet 
effectief ingezet kunnen worden.
Gepersonaliseerd leren in de bovenbouw begint zijn vorm te krijgen, personeel staat zeker 
achter deze onderwijsvernieuwing maar heeft nog veel werk te verzetten wat tot extra druk 
leidt. 
De bezuinigingen die voornamelijk bereikt zijn door over te stappen op een 45 minutenrooster 
zijn goed verlopen maar komen nog eens boven alle andere extra druk en vraagt weer extra van 
het personeel.
Het nieuwe merkkompas geeft richting aan de koers die we gaan varen en is een goede start van 
het vestigingsplaats wat volop in ontwikkeling is.
“Open je wereld op 2College Cobbenhagenlyceum”

EOA Oisterwijk
Deze locatie voor onderwijs aan nieuwkomers op het asielzoekerscentrum in Oisterwijk biedt 
onderwijs met als doel nieuwkomers te laten doorstromen naar het regulier onderwijs. Onderwijs 
tijdens corona was voor deze vestiging een extra uitdaging. Juist de onderdompeling in de 
Nederlandse taal is voor deze jongeren van belang en werd door afstandsonderwijs bemoeilijkt.
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Baanderherencollege
www.bhc.nl 
directeur: Mireille van der Kracht (Emmeken van der Heijden 
a.i. tot april 2021 - Joris Hermans tot januari 2021)
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 van 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
Structureel positieve ontwikkeling in leerlingaantallen. Aandacht voor facilitering en logistiek 
is nodig om het onderwijs op een kwalitatief hoog peil te houden.
Het Baanderherencollege profileert zich als een vmbo-en pro-specialist met goed onderwijs 
met daarnaast aandacht voor de goede ondersteuning van leerlingen.
Veel instroom van nieuwe medewerkers, die extra aandacht vragen om zich aan te passen 
aan de cultuur van het Baanderherencollege.

Terugblik
Ontwikkelingen praktijkonderwijs
Het pro kent een stabiel leerlingaantal. Ondanks de 
coronagerelateerde moeilijkheden in de economie slaagt de school 
er in om voldoende stage- én arbeidsplaatsen voor de leerlingen te 
realiseren. Het team is volop bezig met de inhoudelijke en 
organisatorische kant van de nieuwe diploma’s en de ontwikkeling 
van een portfolio voor het praktijkonderwijs die dit schooljaar 
worden uitgegeven.

Projectonderwijs
Binnen het Baanderherencollege werken alle scholen en alle leerwegen met elkaar samen. Dit 
komt het best tot uiting binnen onze beroepsgerichte programma’s. Alle leeromgevingen kennen 
daar een open structuur. In deze open structuur is het noodzakelijk om aan teamteaching te 
doen waarbij de individuele vakgroepleden zelf hun onderlinge rollen en specialisaties kunnen 
verdelen en benutten. Pro-leerlingen staan naast vmbo-leerlingen, vmbo t/g-leerlingen staan 
naast de vmbo b-leerlingen. Er zijn vrijwel geen ‘etiketten’ zodat collega’s en leerlingen op alle 
niveaus en programma’s met elkaar samenwerken. In speciale projecten gaat dat 
vakoverstijgend waarbij veel disciplines samen komen.

Techniek
Binnen het vmbo én het pro is veel aandacht voor techniek. De school investeerde al fors en 
door de huidige techniek-subsidies wordt dit beleid voortgezet. Er is een nauwe samenwerking 
met het bedrijfsleven, het primair onderwijs en de overheid. Het Baanderherencollege heeft het 
voortouw genomen in de ontwikkeling van het PTEB (Platform Techniek en Educatie Boxtel).

"Je telt mee op het BHC."
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Bossche Vakschool
www.bosschevakschool.nl
directeur: Fleur Cerini
opleiding: vmbo b/k
locatie:

‘s-Hertogenbosch

De deur van onze school staat 
voor alle jongeren wagenwijd 
open. We leiden bij de Bossche 
Vakschool leerlingen op voor de 
leerweg vmbo-basis of vmbo-
kader. Onze leerlingen hebben 
vele talenten, behoeften, motivaties, leerwensen, gewenste 
perspectieven en kennen een kleurrijke diversiteit aan culturele achtergronden en 
leefomstandigheden. 
De Bossche Vakschool wil bij deze leerlingen, met alles wat daarbij hoort, aansluiten.
Wij zien het als onze maatschappelijke opdracht onze leerlingen met open blik te benaderen en 
met ons onderwijs een basis te leggen waardoor de leerling stevig in het leven kan staan.
De Bossche Vakschool is dé school voor leerlingen die ervan houden om praktisch bezig te zijn 
en levensecht te leren. Leerlingen leren door te doen in de praktijk. De school heeft daarom een 
groot aanbod praktijklessen.

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
Als school hebben we de onderwijsvisie aangescherpt en voeren we de dialoog of de missie en de 
uitvoering van die onderwijsvisie voor nu en de toekomst past.
We kiezen heel bewust voor een breed onderwijsaanbod, waarbij we als school bijna alle 
profielen bieden. Tegelijkertijd zijn we een relatief kleine school waardoor er veel individuele 
aandacht is voor elke leerling. We hebben het werken in units met een vast docententeam dit 
jaar verstevigd en verder ontwikkeld.

Terugblik
Bouwen aan een nieuwe school en een nieuw 
schoolplan 2020-2024
Op dit moment bouwen we niet alleen aan ons onderwijs, 
ook letterlijk bouwen we aan een nieuwe school. In de 
zomer van 2022 hopen we dat het prachtige gebouw 
gereed is. Ondertussen huizen we met de leerlingen in één 
gedeelte van de huidige school waardoor we de nieuwbouw 
van dichtbij kunnen meemaken.

De juiste plek voor slimme handen
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50% van de lessen in de onderbouw zijn praktijklessen
We weten dat onze leerlingen ‘leren door te doen’; dit vertalen we in de onderbouw in 50% ‘doe-
vakken’.
Daarnaast zorgen we ervoor dat een schooldag op deze manier ingericht is voor de leerlingen. 
De juiste afwisseling zorgt ook voor een betere leerattitude tijdens de ‘meer-theoretische-
vakken’

Integratie en een regulier diploma voor vso- en ISK-leerlingen mogelijk maken
De deuren openzetten, betekent ook dat andere doelgroepen gebruik kunnen maken van de 
praktijkafdelingen en de expertise van de docenten. Daarom is er een intensieve samenwerking 
met vso het Dieze College en de ISK. Flinke groepen leerlingen volgen hun praktijklessen op de 
Bossche Vakschool waardoor de samenwerking tussen docenten ook steeds intensiever wordt. Zo 
leren ze van en met elkaar.
Dit jaar is een pilot gestart met een pro-vmbo-klas. De leerlingen die een pro-advies hebben, 
maar wellicht toch potentie hebben een vmbo-diploma te halen, krijgen een pro-vmbo-
onderwijsaanbod om die mogelijkheid te onderzoeken.

Jongerenwerkers een vaste plek in de school
De Bossche Vakschool werkte al nauw samen met PowerUp073. Samen breiden we dit uit en 
brengen we jongerenwerk en school nog dichter bij elkaar. Concreet doordat jongerenwerkers 
een deel van hun tijd op de school doorbrengen om in contact te komen met jongeren, en om de 
wereld van de jongeren en van de school dichter bij elkaar te brengen.

Sterk Techniek Onderwijs op Bossche Vakschool
Techniekpromotie binnen en buiten de Bossche Vakschool in de stad ’s-Hertogenbosch is sinds 
2020 een belangrijk aandachtspunt. Binnen de school is er aandacht voor het profiel ‘techniek’ 
door middel van keuzevakken voor alle 3  en 4  jaars. Voor de bovenbouw-leerlingen in de 
techniekprofielen zijn er ook dit jaar weer diverse gastlessen door bedrijven georganiseerd en 
samenwerkingen met bedrijven opgezet om leerlingen al tijdens hun schoolloopbaan op de 
Bossche Vakschool praktijkervaring op te laten doen in de sector.
Richting bassischolen werken we aan techniekpromotie door letterlijk de weg op te gaan met 
onze Techniektourbus. In samenwerking met de Uitvinders, expertin het op een ontwerpende en 
ontdekkende manier leerlingen in aanraking brengen met techniek, bieden we een lesprogramma 
voor basisscholen. Met het lesprogramma ontzorgen en inspireren we po-leerkrachten als het 
gaat om de invulling van hun Wetenschap- en Technieklessen. Met deze eerste stappen is er een 
mooie ontwikkeling in gang gezet in het samen werken aan Sterk Techniekonderwijs.

e e
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Van Maerlant
www.vanmaerlant.nl 
directeur: Fleur Cerini
opleiding: mavo, vmbo-k
locatie:

’s-Hertogenbosch

Van Maerlant; de actieve school. Zo staan we bekend en zo 
wil de school ook zijn. We geloven erin dat leerlingen door te 
proberen, ervaren en ontdekken, actief zijn en dat het 
leerrendement van actieve leerlingen daardoor hoger is. We 
geloven in het belang van leren en werken op basis van 
wederzijds vertrouwen en respect. Op die manier komen 
leerlingen in een veilige setting het beste tot ontwikkeling en 
kunnen zij veilig leren. We geloven in een leeromgeving van 
rust, regelmaat en ruimte voor talent(-ontwikkeling). In een 
omgeving waar leerlingen mogen leren op een manier die zo 
goed mogelijk bij hen past.

Op Van Maerlant krijgen leerlingen alle kans om hun eigen ideeën, plannen, voorstellen ofwel 
hun initiatieven met hulp van school tot uitvoering te brengen. Betekenisvolle initiatieven 
bevorderen eigenaarschap.

Organisatie in ontwikkeling
“Al jaren is Van Maerlant een geliefde school waar meer leerlingen voor kiezen dan we allemaal 
een plekje kunnen bieden. Daar zijn we erg trots op.”
Goede onderwijsresultaten en een prettige, veilige en ontspannen sfeer zijn de kenmerken van 
onze school. Ook vertrouwen speelt dagelijks een grote rol op Van Maerlant. We gaan uit van 
een positieve benadering van onderwijs m.a.w. doubleren is niet aan de orde. We geloven er niet 
in dat een jaar overdoen een positieve bijdrage levert aan de motivatie van leerlingen. Op onze 
school heeft deze werkwijze nooit geleid tot lagere slagingspercentages, maar wel tot een 
positieve kijk op de toekomst van iedere leerling.

Als organisatie hebben we het afgelopen jaar de onderwijsvisie aangescherpt en voeren we de 
dialoog over de uitvoering van die onderwijsvisie om steeds meer vorm te geven aan het 
onderwijs dat voor nu en de toekomst past. Hierin denken en ontwikkelen alle medewerkers, 
leerlingen en sommige ouders mee. Door de structurele dialogen over onderwijs en de bouw van 
een nieuwe school worden de gesprekken en het handelen concreter.

Terugblik
Terugblik nieuwbouw in relatie tot het nieuwe 
onderwijsconcept
In 2019 is het voorlopig ontwerp voor de nieuw te bouwen 
school gestart. Zeer intensief is het team met leerlingen en 
andere stakeholders bezig geweest om de belangrijkste 
punten uit het nieuwe onderwijsconcept te vertalen in het 
nieuwe gebouw. Diversiteit in ruimtes en mogelijkheden en 
flexibel gebruik van ruimtes zijn noodzakelijk om het 

‘Van Maerlant geeft ruimte aan talent door ondernemend onderwijs’. 
Kortom: de actiefste school!

   9Van Maerlant - Jaarverslag 2020 vereniging OMO - Schoolverslagen |

http://www.vanmaerlant.nl


•

•

•

•

•

•

•

•

onderwijs beter af te stemmen op het huidige leren van de leerlingen. In 2020 heeft het proces 
van voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp geleid.

Hieronder summier en puntsgewijs de stappen met betrekking tot het onderwijsinhoudelijke 
proces:

2017-2018: Met een brede en ruim vertegenwoordigd ontwikkelgroep is het Plan van Eisen 
geformuleerd, gedragen en samengesteld door betrokkenen en het voltallige team.
2018-2019: Middels een ‘bottum-up’ proces is een visie- en klankbordgroep gekomen tot 
een concreet visiedocument, gedragen en gedeeld met het voltallige team.
2019-2020: Door vakgebied specifieke ontwikkelingen en schoolbrede/generieke 
ontwikkelingen hebben we een verdere vertaalslag van de missie gemaakt.
2020-2021: Het schoolplan 2020-2024 is geschreven met input komend uit het Plan van 
Eisen, de visie-klankbordgroep Van Maerlant, Koers 2023 en verwijzingen naar Passend 
Onderwijs en Vensters voor Verantwoording.

Beleidsmatige initiatieven gevoed door de visie en het schoolplan van Van Maerlant
Ingezette ontwikkelingen voortvloeiend uit het schoolplan

Versterken mentoraat in leerjaar 1: Een ontwikkeling om het handelingsrepertoire van de 
mentoren uit te breiden en te versterken. Dit geeft mentoren de gelegenheid om hun eigen 
talent, expertise in te zetten.
Differentiatie keuzevakken in laatste periode leerjaar 2: Dit heeft als doel om relevant, 
betekenisvol aanbod te doen voor de leerlingen aansluitend bij hun interesse en 
onderwijsaanbod in de bovenbouw.
Intensieve aandacht voor groepsdynamica: Onder andere door professionalisering van 
mentoren middels een schoolbrede aanpak waarbij het accent ligt op het steeds meer 
preventief handelen en in plaats van het curatief handelen. 
Schoolbrede en generieke ontwikkelingen voortvloeiend uit het nieuwe onderwijsconcept: 
Zoals het inzetten van een ‘Check in - check out’, het werken in domeinen, werken in 
stamgroepen en stamgroepdoorbrekend werken.

Examens en toetsbeleid
Er wordt bij Van Maerlant met toewijding en betrokkenheid gewerkt aan de schoolexamens. De 
leerling staat centraal en geeft aan ook tevreden te zijn over de gang van zaken. Ons 
examenreglement en de PTA’s zijn nagenoeg op orde. De examendossiers en het proces van 
diplomering is strak geregeld. Er is dit schooljaar een examencommissie, gezamenlijk met de 
Bossche Vakschool opgezet. De visie en beleidslijnen van schoolexamens en toetsbeleid zijn op 
papier aanwezig en kent in het komend schooljaar een definitieve uitwerking, ook weer in 
gezamenlijkheid van beide scholen. Al jaren is er sprake van een hoog slagingspercentage. Daar 
zijn we trots op.

Digitalisering ook in coronatijd
Al jaar en dag is er op Van Maerlant veel aandacht voor digitalisering van het onderwijs. Al ruim 
vijf jaar hebben alle leerlingen de beschikking oven een laptop en wordt er onderwijs verzorgd 
via ‘blended learning’ (zowel digitaal als boek). Toen corona uitbrak was onlineonderwijs binnen 
korte tijd operationeel bij Van Maerlant. Gedurende die periode hebben we steeds geprobeerd 
om onlineonderwijs te verfijnen. In 2020 hebben de leerlingen hun schoolloopbaan op Van 
Maerlant niet kunnen afsluiten met een centraal examen. We hebben er het volste vertrouwen in 
dat de examenkandidaten met goed gevolg doorgestroomd zijn naar het vervolgonderwijs. Door 
de pandemie hebben de leerlingen geleerd om goed gebruik te maken van de nieuwe 
communicatietechnieken die de (nabije) toekomst van hen gaat vragen. Ook het docententeam 
is bekwamer geworden in het geven van onlineonderwijs en zijn in staat gebleken om de 
kwaliteit van het onderwijs tijdens deze lastige omstandigheden hoog te houden.
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De Nieuwste School
www.denieuwsteschool.nl 
rector: Marieke van den Hurk
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

Tilburg

Kinderen leren optimaal als ze begrijpen wat ze moeten leren en 
waarom. Verwondering is daarbij het uitgangspunt. Door de 
leerling nieuwsgierig te maken wordt deze gemotiveerd om 
vragen te stellen, op zoek te gaan naar antwoorden en - op die 
manier - nieuwe kennis op te doen. Daarnaast is het belangrijk 
dat de leerling zichzelf goed leert kennen en leert nadenken 
over vragen als: “Wie ben ik?”, “Hoe verhoud ik me tot 
anderen? ”en “Wat of wie wil ik worden?” Vanuit het vertrouwen 
dat we in de leerling hebben, vragen we hem of haar steeds 
meer zelf keuzes te maken over wat en hoe hij of zij wil leren. 
We leren leerlingen hun eigen leren te regisseren en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. 
Dat noemen we eigenaarschap.
Door samen te leren verloopt dit leren beter. Door kennis in te brengen en te delen met anderen, 
ontwikkelen leerlingen nieuwe kennis en worden zij aangemoedigd om met goede, verrassende, 
vernieuwende of (te) gekke ideeën te komen.

Organisatie in ontwikkeling
De ambitiethema’s 2020-2024

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap;
Kenniscreatie en co-creatie;
Leergemeenschap met een professionele cultuur.

Terugblik
Corona en het onderwijs op DNS
De coronacrisis heeft het jaar 2020 gedomineerd. Meteen nadat de lock-down was afgekondigd 
ging de school over op online onderwijs. Het voordeel was dat alle leerlingen al in het bezit 
waren van een laptop. Door frequent contact met de mentor lukte het DNS om de meeste 
leerlingen goed in beeld te hebben en te houden. Uit evaluaties van het onderwijs voor de 
zomervakantie bleek dat de meeste leerlingen en hun ouders duidelijkheid en eenvoud in het 
rooster verkiezen boven maatwerk. Deze conclusie werd gedeeld door de medewerkers en leidde 
tot het standpunt dat vanaf augustus 2020 het onderwijs altijd door zou gaan conform rooster. 
In principe en bij voorkeur op school en online voor de leerlingen die vanwege corona thuis 
moesten zijn. Toen vanwege veel coronabesmettingen in november alle leerlingen van leerjaar 1 
en 2 gedurende tien dagen online onderwijs moesten volgen, verliep dat goed, evenals de 
overgang naar de tweede lock-down net voor de kerstvakantie. Deze aanpak bracht rust en 
daardoor is het gelukt om de geplande schoolontwikkeling te laten doorgaan.

Vanaf oktober 2020 is het ‘plusprogramma’ operationeel waar leerlingen die dat nodig hebben 
extra onderwijs in bepaalde leergebieden of vakken krijgen. Vanaf december verblijven alle 
examenleerlingen thuis met daarnaast een groep van ongeveer 60 leerlingen voor wie het beter 
is om naar school te komen. Deze leerlingen volgen op school online onderwijs op anderhalve 
meter afstand.

Verwondering brengt je verder!
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Kansen voor leerlingen vergroten 
Op DNS zitten leerlingen in brede heterogene brugklassen zodat alle leerlingen minimaal twee 
jaar de tijd krijgen om zich te ontwikkelen en te laten zien waar ze staan. We weten dat het 
leerproces van de leerling het best bevorderd wordt door goede inhoudelijke feedback. Daarom 
werkt de school in leerjaar 1 niet met cijfers of beoordelingen, maar krijgen leerlingen uitsluitend 
inhoudelijke feedback. Deze werkwijze is in ontwikkeling en wordt doorgezet naar de opvolgende 
leerjaren.

Heroriëntatie op de organisatiestructuur
In mei 2020 is op de vraag of de huidige organisatiestructuur helpt om de ambities 2020-2024 
te bereiken een negatief antwoord gekomen. In het najaar 2020 is een werkgroep o.l.v. een 
extern organisatiedeskundige aan het werk gegaan om een beter alternatief te zoeken. De 
school denkt die gevonden te hebben in de team gecentreerde arbeidsorganisatie, waar de 
gehele school wordt georganiseerd rondom de ontwikkeling van de leerling.  In 2021 oriënteert 
DNS zich verder op deze organisatievorm.

Burgerschap en de verbinding met de buitenwereld
De school wil dat leerlingen ook tijdens hun schooltijd de verbinding ervaren met hun omgeving. 
Tijdens Challenge-uren in mavo 4 bijvoorbeeld werken leerlingen samen met externe partijen. 
Daarnaast voeren leerlingen voor humanics, science en arts-projecten uit in de wijk, delen veel 
gastdocenten hun kennis en ervaring met de leerlingen, participeren leerlingen voor 
meesterproeven in onderzoeken van de Tilburg University en leggen leerlingen met onderzoek in 
de onderbouw de relatie naar de omgeving.
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Eckartcollege en Nuenens College
www.eckartcollege.nl
www.nuenenscollege.nl
rector: Claire Arts 
opleidingen: vwo, havo, 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 in ontwikkeling
Digitaliseringsproces;
Participatieproces naar een 
nieuw schoolplan 2020-2024;
Versterking samenwerking 
tussen beide scholen.

Terugblik

Eckartcollege
Flexibilisering rooster
Om ruimte te creëren in het 
rooster voor projectonderwijs 
waarbij leerlingen vooral 
vaardigheden leren worden mogelijkheden voor een flexibel rooster onderzocht. Om ruimte te 
bieden voor hulpuren om achterstanden bij te werken ten gevolge van de lockdown hanteert de 
school een 45-minuterooster zodat er een band ontstaat voor de hulpuren. Hiermee wordt 
ervaring opgedaan voor de benodigde ruimte voor projectonderwijs. Daarnaast worden 
voorbereidingen getroffen om over te stappen van vier naar drie periodes. De ontwikkeling van 
formatief evalueren gaat daarmee hand in hand. Daarbij trekken de scholen samen op in 
professionalisering.

Nuenens College
Profielen groen, kunst en sport
Het Nuenens College profileert zich sinds enkele jaren met kunst en sport. Daar is de profilering 
groen bij gekomen. Daar waar de profilering eerst een extra aanbod was bovenop het rooster en 
waar extra kosten aan verbonden waren voor ouders, is er gewerkt aan een het verankeren van 
de profileringen in het lesrooster en in het vakkenaanbod. Bij alle vakken is het onderwijs gericht 
op de profilering.

Duo’s mentor/coaches en 0de uur
Met de invoering van een gezamenlijk startmoment op de dag – het 0  uur –wordt de relatie 
met de twee Mentor-coaches en hun klas én het creëren van de juiste studiehouding binnen een 
herkenbare en veilige leeromgeving te versterkt. Het begeleidingsuur draagt bij aan rust op 
school en vergroot het welbevinden van onze leerlingen.

de
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Onderwijs in coronatijd

Beide scholen hebben het online onderwijs via Teams goed opgepakt en verder verbeterd. De 
digitalisering heeft hiermee een boost gekregen. Ook het formatief evalueren is in een 
versnelling gekomen door het online onderwijs.
Door de coronacrisis is de samenwerking tussen de 16 Brainportscholen in de regio 
versterkt. Er wordt van elkaar geleerd. Het Eckartcollege is al sinds enige jaren 
Brainportschool. Het Nuenens College is sinds dit schooljaar aspirant Brainportschool.
Tijdens de periodes van lockdown is het onderwijs voortgezet en zijn de leerlingen in beeld 
gebleven. Het is echter onvermijdelijk dat er wel achterstanden opgelopen zijn. Vanuit een 
constructieve, positieve benadering worden deze achterstanden op maat bijgewerkt. 
Daarvoor zijn eigen docenten extra ingezet en studenten van Toptutors. Daarnaast is er op 
het Nuenens College een permanente Thuiskamersetting voor drie middagen ingericht voor 
kwetsbare leerlingen.
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Elzendaalcollege
www.elzendaalcollege.nl                                                          
                
waarnemend rector: Lisette Verstegen  (Jacques Marsmans 
rector tot 1 december 2020)
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, één in Boxmeer en één in 
Gennep. 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.
Werken aan effectief en gespreid leiderschap in de school.
Nog meer betrekken van leerlingen en ouders in het gesprek 
over het onderwijs.
In toenemende mate wordt er kennis met elkaar (digitaal) 
gedeeld.
Grote tevredenheid onder medewerkers (MTO).
Herschikking van aanbod in de regio (Land van Cuijk).

Terugblik
Onderwijs in coronatijd
In het vroege voorjaar van 2020 had de school plotseling onderwijs op afstand te verzorgen. 
Nieuwe werkvormen werden ontwikkeld en toegepast met behulp van diverse digitale middelen. 
Leraren deelden kennis en werkzaamheden. Leerlingen kregen via een duidelijke structuur les op 
afstand of werkten aan (digitale) opdrachten. 
De schoolexamens en resultaatverbeteringstoetsen zijn uiteindelijk naar tevredenheid op school 
afgerond.  Op feestelijke wijze is de diplomering voor onze leerlingen en ouders georganiseerd.
Na de zomervakantie bleek het onderwijs blijvend verrijkt met een aantal digitale programma’s. 
De meeste leerlingen volgden fysiek onderwijs op school, hetgeen toch voorwaarde is om de 
kwaliteit van het onderwijs, dat wil zeggen het leveren van optimale ondersteuning om de lesstof 
goed te verwerken én aandacht voor de persoonsvorming, optimaal te laten zijn. 
Camera’s werden aangeschaft om het noodzakelijke hybride onderwijs zo goed mogelijk te 
ondersteunen. Leerlingen thuis konden de lessen blijven volgen en docenten thuis konden de 
lessen blijven geven.

Goed onderwijs binnen een veilige leer- en leefgemeenschap 
Tijdens de pandemie zijn leerlingen, ouders en personeelsleden bezorgd over hun gezondheid en 
veiligheid. De school heeft getracht om de werkomstandigheden zo optimaal mogelijk te 
organiseren. Er zijn spatschermen, CO  meters voor lokalen en kantoren, mondkapjes en 
faceshields aangeschaft. In de school hangen overal aanduidingen en uiteraard volgen we de 

2
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hygiënemaatregelen. 
Samen met de leerlingen, het personeel en de ouders heeft de school in de steeds veranderende 
situatie een duidelijke en veilige structuur proberen te realiseren. We streven ernaar dat 
leerlingen zich binnen deze structuur zowel tijdens het afstandsonderwijs als op school zich goed 
kunnen ontplooien.

Betrokkenheid leerlingen en ouders
De drie kernwaarden van ons schoolplan - verantwoordelijkheid, veiligheid en relatie - zijn meer 
dan ooit tot uiting gekomen in de betrokkenheid van leerlingen en ouders. Het onderwijs en de 
organisatie van het onderwijs staan onder druk in deze coronatijd. Continu voert schoolleiding 
het gesprek daarover niet alleen met docenten, maar vooral ook met leerlingen en ouders. De 
leerlingenraad, het ouderteam en leerlingen en ouders van de medezeggenschapsraad spelen 
steeds nadrukkelijker en zeer gewaardeerd hun rol in het evaluatie- en besluitvormingsproces.

Versterken regionale samenwerking
2020 heeft ook in het teken gestaan van het verder versterken van de regionale samenwerking. 
Tussen de regionale vo-scholen is de samenwerking op veel terreinen verder versterkt. Binnen 
het regionale project Sterk Techniekonderwijs werkt de school in de regio als penvoerder 
intensief samen met alle middelbare scholen, het primair onderwijs, het mbo, het bedrijfsleven 
en de opleidingsbedrijven. Deze samenwerking is goed verlopen.
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Fioretti College
www.fioretticollege.nl 
algemeen directeur VO Veghel: Anita O'Connor
opleidingen: mavo, vmbo, pro
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 en welzijn.

Ook in het nieuwe schoolplan dat in 2020 tot stand kwam 
typeert de werkwijze van het Fioretti College zich als 
praktisch en persoonlijk maar zeker ook toekomstgericht. 
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
Verdergaande inhoudelijke samenwerking binnen VO Veghel
Efficiency van de ondersteunende processen binnen VO Veghel met behoud van kwaliteit
Doorvoeren van een matrixorganisatie

Terugblik
Technologie en toepassing
Enkele jaren geleden is het Fioretti College als een van de eerste pilotscholen gestart met het 
nieuwe vak technologie en toepassing. Intussen is dat vak stevig doorontwikkeld en is er 
afgelopen jaar een state-of-the-art vaklokaal ingericht. Het is één van de resultaten binnen het 
totaalplan Sterk Techniekonderwijs. Op basis van levensechte opdrachten uit het lokale 
bedrijfsleven, werken leerlingen hier met de modernste technologieën. Een mooie stap op weg 
naar de Nieuwe Leerweg.

De matrixorganisatie
Het VO Veghel in het algemeen en het Fioretti College in het bijzonder kenmerkt zich door een 
organisatiestructuur die een matrixorganisatie genoemd kan worden. Alles wat met de 
pedagogisch-didactische ontwikkeling en begeleiding van leerlingen te maken heeft is in handen 
van teams van leraren, terwijl diezelfde leraren zich vanuit hun rol in hun vakgroep bezig houden 
met vakinhoud en vakdidactiek. Op deze manier worden verantwoordelijkheden gedeeld en 
ontstaat een wisselwerking die een zeer positieve invloed heeft op de cultuur die steeds meer 
professioneel genoemd mag worden. Leraren vullen elkaar aan waardoor een prima 
onderwijskwaliteit geleverd wordt in de brede zin van het woord. Dit wordt bevestigd door de 
waardering goed die de onderwijsinspectie voor alle afdelingen heeft toegekend.

Het Fioretti College blijft praktisch en persoonlijk!
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Onderwijs in coronatijd
Dat de korte lijntjes die kenmerkend zijn voor een matrixorganisatie voordelen hebben in 
coronatijd bleek tijdens de plotselinge uitdagingen waarvoor het voortgezet onderwijs kwam te 
staan in 2020 en daarna. De gemakkelijke inzet van verschillende eigen expertises op de juiste 
momenten bij de overstap van fysiek naar volledig online onderwijs en vervolgens hybride 
onderwijs, zorgde in een mum van tijd voor een goede invulling. Effectieve facilitaire en IT 
diensten zijn daarbij onmisbaar gebleken. Alles kwam in een zesde versnelling en hetgeen we in 
een jaar tijd geleerd hebben gaat nog ver in de toekomst z’n vruchten afwerpen. Dat deze 
coronatijd ook veel creativiteit genereert bleek in de maand juni. Alle gediplomeerden hebben 
met veel toeters en bellen hun diploma bij de eigen voordeur uitgereikt gekregen.
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Gymnasium Beekvliet
www.gymnasiumbeekvliet.nl
rector: Carla Faassen
opleiding: vwo 
locatie:

Sint-Michielsgestel

Gymnasium Beekvliet is een school met een lange historie. Al 
sinds 1815 is de school in de regio aanwezig en staat voor 
hoogwaardig onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken en 
ontwikkelen van persoonlijk talent. ‘Door een goede begeleiding 
en het brede aanbod brengen wij de leerling ver!’ is ons 
excellentieprofiel.

Gymnasium Beekvliet kenmerkt zich door sfeer, betrokkenheid, 
de internationalisering en de begeleiding. Leerlingen nemen deel 
aan vele verbredingsactiviteiten zoals olympiades in de vakken 
biologie, natuur-, schei- en wiskunde. Ook kunnen leerlingen 
een persoonlijk leertraject doorlopen in het honoursprogramma.

We zijn erg trots op de nieuwe campagneposters gemaakt en 
ontworpen door onze docent beeldende vorming met leerlingen 
van onze school.

Organisatie in ontwikkeling
Beekvliet is een kansenschool waardoor de 
onderbouwsnelheid altijd aandacht behoeft
Nieuwe opzet leerlingenraad zorgt voor nog meer betrokkenheid en inspraak van leerlingen
Creatieve vakken zoals muziek, drama en beeldend worden zichtbaarder in de school

Terugblik
Excellente school 2020-2021-2022
De school heeft in 2012 voor het eerst het predicaat Excellente School ontvangen. Voor de jaren 
2017, 2018 en 2019 is dat wederom toegekend en in 2020 ook voor de jaren 2020, 2021 en 
2022. De jury: "Gymnasium Beekvliet is in deze tijd waar scholen zoekende zijn naar een 
geschikte invulling van passend onderwijs, een voorbeeld van onderwijs waarin leerlingen vanuit 
allerlei achtergronden en met én zonder beperkingen samen leren. Naast de focus op inclusiviteit 
gebruikt de school het brede aanbod om leerlingen te blijven interesseren voor het onderwijs, en 
hen te helpen in de zoektocht wat ze willen en kunnen binnen een veilige omgeving. In de 
woorden van de school doet ze dat vanuit de grondhouding: ‘elkaar kennen’.” 
De school straalt veiligheid uit. Docenten, leerlingen, schoolleiding en ouders spreken eenduidig 
over het belang van elkaar leren kennen. De jury stelt dat de persoonlijke aandacht het 
fundament lijkt te zijn van de veilige leeromgeving. “De school hanteert daarvoor verschillende 
methodieken, zoals het huisbezoek, het mentoraat en het minimentoraat en het buddysysteem. 
Zo gaat de mentor met een vakdocent op huisbezoek, een diepte-investering zoals één van de 
docenten het noemt. Het huisbezoek legt het fundament voor een goede relatie tussen docent en 
ouders. Volgens ouders komt dat uiteindelijk het kind ten goede.”

Gymnasium Beekvliet brengt je ver
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Onderwijs in coronatijd
De kracht en saamhorigheid van Gymnasium Beekvliet was goed zichtbaar bij de eerste 
schoolsluiting in maart. Een team van medewerkers heeft in een paar dagen tijd net voor de 
schoolsluiting een digitale leeromgeving ingericht en de leerlingen hebben daardoor maar één 
dag onderwijs hoeven te missen. Een nieuw rooster met minder lessen, zelfstudieopdrachten en 
onlinelessen. Onderdelen uit het schoolplan zoals toetsing en eigenaarschap en het gebruiken 
van een digitale leeromgeving werden in rap tempo ontwikkeld.

Schoolklimaat en tevredenheid in coronatijd
Het is goed om te zien dat online onderwijs en dan weer gedeeltelijk opengaan van de school 
geen negatieve invloed heeft gehad op het schoolklimaat en de veiligheid. 
Hoe scoren leerlingen het schoolklimaat en de veiligheid van de school in 2019-2020? (Bron: 
Vensters 2019-2020)

Leerling- en oudertevredenheid
Zowel de leerlingtevredenheid als de oudertevredenheid liggen ruim boven het landelijk 
gemiddelde. Ouders hebben aangegeven dat zij de snelheid van het invoeren en de kwaliteit van 
het online onderwijs zeer waarderen, waardoor hun kinderen in deze moeilijke periode op een zo 
goed mogelijke manier onderwijs kregen.

Leerlingtevredenheid 2019-2020 Oudertevredenheid 2019-2020
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IVO Deurne
www.ivo-deurne.nl 
rector: Elke Oegema
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

Peellandcollege, Deurne
Alfrinkcollege, Deurne
Hub van Doornecollege, Deurne
Sprongcollege, Deurne

IVO Deurne bestaat uit vier deelscholen: Sprongcollege, 
Hub van Doornecollege, Alfrinkcollege en Peellandcollege. 
Dit zorgt ervoor dat onderwijs geboden wordt op diverse 
niveaus.
Elke deelschool heeft een eigen gebouw, een eigen 
identiteit en een eigen onderwijsaanbod. De deelscholen 
bestaan uit meerdere kerngroepen. Iedere kerngroep heeft 
een beperkt aantal leerlingen en docenten. Hierdoor wordt 
de kleinschaligheid van het onderwijs behouden en creëert 
de school een veilige leeromgeving waarin leerlingen 
optimaal kunnen groeien.

Organisatie in ontwikkeling
Het nieuwe schoolplan is opgeleverd. Speerpunten vanuit het nieuwe schoolplan zijn:

Onderwijskwaliteit
Pedagogisch klimaat
Duurzaamheid
Professionele cultuur
Partnerschappen

Continueren investeringen in onderwijsinnovatie en toetsontwikkeling.
Ontwerpfase nieuwbouw gestart.
ICT migratie naar Windows 10, campus 365 en cloudwerken gerealiseerd.
Nieuwe voorlichtingscampagne met films, vlogs en game gerealiseerd.

Terugblik
Algemeen
IVO Deurne is volop in beweging. De school heeft het predicaat gezonde school en biedt 
buitenschoolse programma’s op het gebied van sport en cultuur aan. De teams van de vier 
deelscholen zijn druk bezig met onderwijsontwikkeling en het versterken van de 
ondersteuningsstructuur.

Onderwijs in coronatijd
2020 stond volop in het teken van corona. Het onderwijs moest razendsnel omschakelen naar 
online onderwijs. De medewerkers en leerlingen hebben zich wendbaar opgesteld en er is een 
goede vorm gevonden in het online onderwijs. In de evaluatie en bijstelling ervan hebben we 
ouders en leerlingen actief betrokken. Uitgangspunt is altijd de leerling geweest. Ook vanaf juni 
toen er ruimte kwam voor hybride vormen van onderwijs is het uitgangspunt geweest de leerling 
zoveel mogelijk fysiek naar school te laten komen. Dat draagt bij aan het welbevinden van onze 
leerlingen.
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Schoolplan 
In het voorjaar van 2020 is het nieuwe schoolplan opgeleverd, waarbij naast medewerkers en 
leerlingen ook ouders en externe partners betrokken zijn. 
Onze ambitie is kort en krachtig: IVO Deurne is de beste school in de omgeving. We willen een 
goed bekend staande regioschool in Deurne en omstreken zijn. De komende jaren ligt voor ons 
het accent op:

Onderwijskwaliteit: Onze school begeleidt leerlingen tot zelfbewuste jongeren die een leven 
lang leren.
Pedagogisch klimaat:  Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
ontwikkeling.
Duurzaamheid:  Op onze school leren leerlingen hoe ze kunnen bijdragen aan de wereld. 
Professionele cultuur :  We worden beter met en door elkaar. 
Partnerschap: Samen met ouders en partners bereiden we onze leerlingen op een zinvolle 
wijze voor op hun toekomst.

Bedrijfsvoering
Naast de aandacht die het onderwijs in coronatijd en de onderwijsontwikkeling is er ook op het 
vlak van bedrijfsvoering veel gerealiseerd. Het nieuwbouwproject is vol op stoom gekomen, de 
voorontwerpfase voor nieuwbouw Alfrinkcollege en Sprongcollege is in 2020 bijna afgerond. Er is 
gestart met de aanpassing van de klimaatinstallatie op het Hub van Doornecollege. Tot slot is 
een grote stap gezet in de verbetering van de ICT omgeving en hardware binnen de scholen. De 
migratie naar Windows 10, campus 365 en cloud-werken is gerealiseerd. Docenten hebben de 
beschikking over een nieuwe device en ondersteunende medewerkers krijgen begin 2021 een 
nieuw device. Ook is er een vervangingsagenda opgesteld voor digiborden in de lokalen.
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Jacob-Roelandslyceum
www.jrl.nl
rector: Mireille van der Kracht (Emmeken van der Heijden a.i. tot april 2021 - Joris 
Hermans tot januari 2021)
opleidingen: vwo, havo
locatie:

Boxtel

‘Ontdek jezelf!’ lees je zodra je het Jacob-Roelandslyceum 
(JRL) binnenstapt. Het JRL vindt dat de beste leerkracht in 
de leerling zelf zit. Het leren begint bij de leerling en 
daarbij geldt: leren is proberen. Dit vraagt om een 
omgeving waarin de leerling zich gekend voelt en 
uitgedaagd wordt om initiatief te nemen en keuzes te 
maken, zodat deze in staat is om steeds meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces. 
Dit is een voorwaarde voor succes.
Het JRL is ervan bewust dat deze ontdekkingstocht niet 
voor alle leerlingen hetzelfde verloopt. Het JRL biedt 
daarom uitdagend onderwijs met veel variatie waar, binnen een veilige leeromgeving, leerlingen 
kunnen ontdekken wat ze kunnen en wie ze (kunnen) zijn.

Organisatie in ontwikkeling
Nieuwe samenstelling van de schoolleiding.
Verdiepingsslag van het onderwijsprogramma via drie thema’s: tweejarige brugklas, 
doorlopende pedagogische leerlijn, recht doen aan de doelgroep (havo en vwo).
Voortgang interne afstemming bedrijfsprocessen.
Bewerkstelliging van een koppeling tussen onderwijs-en organisatieambities, de 
voorbereidingen op het nieuwe schoolplan en het Nationaal Plan Onderwijs.

Terugblik
Onderwijsontwikkeling 
De jarenlange ervaring van het JRL met laptoponderwijs en het lopende project ‘leren zichtbaar 
maken’ boden uitkomst om in korte tijd de omslag te maken van onderwijs op school naar 
onderwijs op afstand. Collega’s benutten de reeds aanwezige digitale infrastructuur om 
leerlingen op een eenduidige manier te laten werken aan leerdoelen; hier feedback en forward 
op te geven; en waar mogelijk te differentiëren als gevolg van de ‘formatieve momenten’. Dit 
laatste kernbegrip staat wel onder druk aangezien docenten leerlingen in deze tijd graag 
zekerheid meegeven waardoor formatieve feedback meer summatieve kenmerken heeft 
gekregen. Als gevolg heeft alternatieve en digitale toetsing dit jaar meer aandacht gekregen. 
Parallel hieraan zijn de leden van de ontwerpgroep onderwijs betrokken bij het opstellen van het 
profiel van kartrekker(s) om de onderwijsambities van het JRL op de langere termijn vorm te 
geven.

Ontdek jezelf!
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Organisatieontwikkeling 
Het teamontwikkeltraject voor het managementteam werd verbreed met deelname van de 
overige leidinggevenden en staffunctionarissen van het JRL ten einde de organisatie- en 
overlegstructuren meer te ontschotten. Eveneens vindt er inmiddels een ketenoverleg plaats 
tussen de hoofden Personeelszaken, Financiën en Personeel & Organisatie.

Sociale Innovatie 
Het JRL wil zich ontwikkelen van een streekschool voor 
leerlingen uit de omgeving tot een onderwijsorganisatie 
die, in verbinding met anderen, de regio bedient. Dit uit 
zich in educatieve projecten waarbij leerlingen via 
maatschappelijke vraagstukken bijdragen aan de regio. 
Een recent voorbeeld hiervan is het project Arts waarbinnen leerlingen veldwerk verrichtten 
binnen het naburig natuurgebied ‘Dommelbimt’ en in dialoog met de directie JRL, buurt- en 
waterschap kwamen tot een muurschildering van 8m x 12m waarmee de school letterlijk 
onderdeel werd van haar omgeving.

Aansluiten vervolg- en aanleverend onderwijs 
Het JRL maakt deel uit van diverse netwerken om zo goed mogelijk aan te sluiten op vervolg- en 
aanleverend onderwijs (netwerk AOS Midden-Brabant, het vo-hbo Den Bosch en po-vo Boxtel). 
Via onze profileringen heeft het JRL tevens inhoudelijke dwarsverbanden met Tilburg University 
(Technasium), Sint Lukas (Cultuur) en het bedrijfsleven middels Technasium. Daarnaast gaat het 
JRL binnen de context van OMO Scholengroep Boxtel nauwe samenwerking aan met het 
Baanderherencollege om de drempelloze doorstroom van vmbo-t naar havo verder gestalte te 
geven.
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Jeroen Bosch College
www.jbc.nl 
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

’s-Hertogenbosch

Het Jeroen Bosch College steunt en stimuleert 
leerlingen om de eigen talenten te ontdekken en 
daarin te groeien. De school ziet het als haar 
taak om bij de leerlingen eruit te halen wat erin 
zit en geeft leerlingen ruimte op deze 
ontdekkingstocht.
De huidige leerlingen volgen het onderwijs ofwel 
in de reguliere stroom (mavo, havo en vwo) 
ofwel in de tweetalige stroom (havo en vwo). 
Binnen havo en wo kunnen leerlingen ook kiezen 
voor het Technasium en binnen mavo voor het 
vak technologie en toepassing. 
De instroom van brugklasleerlingen is met 
ingang van schooljaar 2020-2021 beperkt tot de 
tweetalige stroom (havo en vwo). Het blijft 
mogelijk om binnen deze stroom ook te kiezen voor het Technasium.

Organisatie in ontwikkeling
Het Jeroen Bosch College sluit met ingang van schooljaar 2022-2023 haar deuren. De 
leerlingen kunnen hun schoolcarrière dan voortzetten in het nieuwe gebouw van het 
Rodenborch-College
Samen met het Rodenborch-College wordt toegewerkt naar het onderwijs op de nieuwe 
school
De rector van de school is ook verantwoordelijk voor het Rodenborch-College

Terugblik
Nieuwe school 
Eind 2019 is bekend geworden dat het Jeroen Bosch College sluit met ingang van schooljaar 
2022-2023. Bij het besluit dat de Raad van Bestuur van de vereniging hierover heeft genomen, 
spelen onder andere de financiële situatie van het Jeroen Bosch College en het al jarenlang 
dalende leerlingaantal mee. De leerlingen van het Jeroen Bosch College vervolgen met ingang 
van schooljaar 2022-2023, of zodra de nieuwbouw van het Rodenborch-College gereed is, hun 
schoolcarrière op de nieuwe vestiging van het Rodenborch-College. Achter de schermen wordt 
door de docenten van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College gewerkt aan het 
nieuwe onderwijsconcept en een soepele overgang voor de leerlingen.

Persoonsvorming
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 laten ontdekken en 
daarin te groeien.
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Socialisatie 
Leerlingen verdiepen en verbreden hun kennis en vaardigheden door interacties en contacten 
binnen bekende en onbekende werelden, zoals bij tweetalig onderwijs de studiereizen, 
uitwisselingen en de internationale stage. Met de vakken Global Awareness en Global 
Perspectives wordt een uitdagende internationale en interculturele dimensie aan het 
lesprogramma toegevoegd. Bij het Technasium werken de leerlingen aan opdrachten uit het 
bedrijfsleven. Naast het kennismaken met organisaties, beroepen en technologieën, leren de 
leerlingen in groepen te werken, verantwoordelijkheid te dragen, naar oplossingen te zoeken, 
een product te maken en/of te presenteren. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op het 
vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.
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Kwadrant Scholengroep
www.kwadrant-sgr.nl
rector: Nynke Gerritsma (Jenneke Peek a.i. tot maart 
2020)
opleidingen: (t)vwo, (t)havo, vmbo
locaties:

Cambreur College, Dongen
Hanze College, Oosterhout

Kwadrant Scholengroep verzorgt toekomstgericht onderwijs dat 
leerlingen nodig hebben voor het leven. Dat doen we met 
geïnspireerde, creatieve en ondernemende docenten met lef. Onze 
manier van werken is hierop ingericht. Want, met de uitspraak van 
William Butler Yeats, in het onderwijs gaat het niet om het vullen van 
een emmer, maar om het aansteken van het vuur. 
Het lesgeven in coronatijd was vooral daarom ook een uitdaging. Het 
lukte om kwalitatief goed online onderwijs te verzorgen maar we 
misten het ‘echte’ contact met leerlingen en collega’s. We zijn trots 
dat we het afgelopen jaar met elkaar steeds oplossingen hebben gevonden in wisselende 
omstandigheden, waarbij we er altijd voor hebben gezorgd dat onze leerlingen onderwijs konden 
blijven volgen.

Het online onderwijs geeft andere vormen van instructie en toetsen een enorme boost. Maar de 
ontwikkeling en de mentale gezondheid van tieners staat onder druk, mede doordat in deze 
coronacrisis alle pijlers waar ons onderwijs op is gebaseerd wegvallen: leerlingen voelen geen 
autonomie (er wordt hun veel opgelegd), geen competentie (de ‘oude’ lat wordt niet gehaald) en 
geen verbondenheid (anderhalve meter, weinig sociale contacten wat nou juist zo belangrijk is 
voor de ontwikkeling). Wij denken dat leerlingen wellicht minder kennis hebben opgedaan 
doordat niet het hele onderwijsprogramma doorgaat. Maar wat leren onze leerlingen veel in deze 
periode: flexibiliteit, zelfstandigheid, leven in crisis, omgaan met teleurstellingen en onzekerheid, 
inventief omgaan met wat allemaal niet meer mag, multitasken, werken met heel veel digitale 
programma's. Het zijn waardevolle lessen voor de toekomst. Wij vinden het belangrijk om dat te 
erkennen.

Organisatie in ontwikkeling
De scholengroep heeft een nieuw schoolplan onder de titel ‘Verbinden – versterken – 
verrijken’. Het schoolplan staat voor toekomstgericht onderwijs met een brede blik en 
flexibiliteit, met keuzemogelijkheden en met lef en creativiteit.
Samen met alle andere VO-scholen in de regio Amsterstreek ontwerpen we een regiovisie 
om ervoor te zorgen dat we in de toekomst in de regio een dekkend en kwalitatief goed 
onderwijsaanbod kunnen behouden.
Het nieuwe gebouw voor het Cambreur College is bijna klaar en we zijn er trots op. In de 
zomer van 2021 verhuizen de mavo, havo en vwo naar dit prachtige gebouw. Op het Hanze 
College zijn we met de gemeente in gesprek over betere huisvesting.
Het Hanze College start in de zomer van 2021 met een nieuw onderwijsconcept met een 
flexibel rooster onder de noemer ‘Leren op jouw manier’. Leerlingen maken hun eigen keuzes 
en leren door te doen.

“Ondanks dat de online lessen goed zijn en ik er goed mee kan 
werken zou ik toch liever op school zitten samen met vrienden en 
elkaar in het echt kunnen zien.” (Sam Veltman, mavo 3)
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Beide scholen werken aan modern technologisch onderwijs op het vmbo via Sterk 
Techniekonderwijs. Het Hanze College is penvoerder in de regio Amerstreek.
De scholengroep ontwikkelt een nieuwe huisstijl passend bij het nieuwe schoolplan.

Terugblik
Nieuwe onderwijsvisie op het Hanze College
Personeel, leerlingen en ouders hebben gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept. De school wil 
meer maatwerk bieden, ook in het afsluiten van vakken op een hoger niveau. Mentoraat, LOB en 
de ondersteuningsactiviteiten worden verder geïntegreerd tot een geheel van begeleiding voor 
de leerling. Er is een start gemaakt met Positive Behaviour Support om het pedagogisch klimaat 
te versterken.

Succesvol TTO Cambreur College bereidt zich voor op visitatie
Binnen het tweetalig onderwijs op havo en vwo is er volop ruimte voor leerlingen om hun 
vleugels uit te slaan en zich internationaal te oriënteren. Er zijn veel excursies en activiteiten, 
zoals de Model United Nations (MUN). Vanwege corona is de visitatie uitgesteld tot 2021.

Nieuwe organisatie onderwijs op het Cambreur College
Afgelopen jaar werd overgaan van vier onderwijsperiodes naar drie en werden drie schoolbrede 
toetsweken ingevoerd. Doel was om de onderwijsorganisatie efficiënter te maken met minder 
werkdruk voor leerlingen. Het coronajaar maakt het lastig om te beoordelen of we hiermee een 
kwaliteitsslag hebben kunnen maken.

Digitale aanwinst Hanze College: Hanzie
Sociale robots zijn sterk in opkomst. Het Hanze College heeft zo’n robot aangeschaft ter 
verrijking van het onderwijsaanbod en we noemden hem Hanzie. Hanzie kan bewegen, quiz-
vragen stellen, muziek en Youtube-streams afspelen en vele andere interacties aangaan. Hanzie 
wordt geprogrammeerd door onze leerlingen.
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Maaslandcollege
www.maaslandcollege.nl
rector: Ivo Vis (waarnemend rector: Jan van Pelt)
opleidingen: vwo, havo, mavo én tweetalig 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 het Maaslandcollege mensen hoort, ziet en 
serieus neemt.

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 GO! en GO GLOBAL! geïntroduceerd. Ging in 2020 van start.
Coaching ingevoerd in alle brugklassen en doorontwikkeld naar volgende leerjaren.
Scholing personeel in coachingsvaardigheden, elektronische leeromgeving (ELO) en Teams.
Samenwerking met bestuur voor PO voor versterkte aansluiting po-vo (10-14 onderwijs).
De ontwikkeling van digitalisering van leren en werken is door de coronapandemie 
geïntensiveerd en is onderdeel geworden van ons denken over het vormgeven van de 
onderwijsvernieuwing en ons onderwijsaanbod nu en na corona.

Terugblik
Het Maaslandcollege start in 2020 met een nieuw onderwijsconcept in de brugklas over de volle 
breedte van de school. De school noemt het onderwijs GO!, en GO GLOBAL! voor de tweetalige 
variant. Individuele coaching van alle leerlingen is een zeer belangrijk onderdeel van het 
concept. Het mentoraat wordt hierbij vervangen door een beduidend intensievere 
begeleidingsstructuur. Voor onze school is het contact met de leerlingen op zowel sociaal-
emotioneel als vakdidactisch en pedagogisch gebied de basis voor uitstekend onderwijs. 

De aanmelding van nieuwe leerlingen vertoonde in 2020 gelukkig weer een opleving. Door de 
demografische krimp in de regio moeten we ons samen met de andere scholen voor VO wel 
inrichten op structureel lagere leerlingenaantallen.

De samenwerking met het basisonderwijs is voortgezet om de overgang van po naar vo, zowel 
inhoudelijk als fysiek, te realiseren. Docenten volgden gezamenlijk trainingen en 
basisschoolleerlingen sluiten vanaf komend jaar aan.

”Er valt wat te kiezen!” (Uit Evaluatie brugklas 20-21)
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De coronapandemie heeft ons - naast alle zorgen - gebracht dat de digitalisering van ons 
onderwijs in een stroomversnelling is gekomen. In rap tempo maakten onze medewerkers zich 
extra skills eigen om hun online onderwijs in te richten. We hebben ook veel zorg besteed aan de 
gevolgen van de pandemie voor het welzijn en welbevinden van onze leerlingen en hun 
medewerkers. Daartoe zetten we subsidies in voor ondersteuningsprogramma’s. Helaas hebben 
we in 2020 slechts een klein deel van ons omvangrijke en interessante 
internationaliseringsprogramma kunnen uitvoeren. Leerlingen en medewerkers popelen om dit 
weer op te kunnen gaan pakken.
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Maurick College
www.maurickcollege.net
rector: Ben van den Anker (Huub van der Linden tot 1 
oktober 2020)
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.
Extra focus op tolerantie bij leerlingen door kennis en ervaring.
Leerlingen vormen tot kritische en zelfbewuste jongvolwassenen.

Terugblik
Ook voor het Maurick College was het kalenderjaar 2020 een bijzonder jaar. Er moest snel 
geschakeld worden om onze lessen in deze nieuwe corona-werkelijkheid doorgang te laten 
vinden. Terugkijkend op deze periode kunnen we als school concluderen dat onze docenten het 
online lesgeven op een goede manier gestalte hebben kunnen geven. Het heeft een enorme 
boost gegeven aan het gebruik en de bijbehorende vaardigheden van onze ICT-faciliteiten. Die 
getoonde inzet was niet alleen binnen school zichtbaar, maar werd ook door de leerlingen en 
ouders opgemerkt. Wij zijn dankbaar voor de lovende woorden van menig ouder.

De leerlingen hebben zich goed staande weten te houden in deze periode. Vanuit het 
daltononderwijs waren zij al gewend om niet voor elke les huiswerk op te krijgen, maar te 
werken met een studiekalender, waarop ze zelf kunnen zien wat wanneer moet zijn afgerond. 
Het is dan aan hen om daar zelf een planning bij te maken. Deze vaardigheid heeft de leerlingen 
geholpen in de periode dat men thuis de lessen moest volgen. Leerlingen zijn gegroeid in 
zelfstandigheid; het digitaal samenwerken, maar ook in flexibiliteit. Vaardigheden die hen in hun 
toekomstige leven zeker van pas zullen komen!

Wij zijn erg trots op onze examenleerlingen die ondanks deze coronatijd allemaal zijn geslaagd. 
Dit jaar hebben wij een slaagpercentage van 100% op bijna elke afdeling.

"Weten te leven!"
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De coronapandemie heeft er ook toe geleid dat wij als school een rem hebben moeten zetten op 
onze internationale uitwisselingen en activiteiten. Zo zijn onze internationale conferenties Water 
is Life en Global Responsibility uitgesteld. Wel zijn door deze beperkingen mooie nieuwe 
regionale activiteiten ontstaan, zoals bijvoorbeeld leerlingen die in het kader van het vak 
geschiedenis de ontberingen van de 1  en 2  Wereldoorlog voor een stukje aan den lijve hebben 
mogen ervaren. Onze Maurick Dance Company heeft minder gedanst, maar leerlingen hebben 
uiterst enthousiast aan ‘challenges’ gewerkt en zijn trots om te tonen waar zij aan gewerkt 
hebben. Er zijn Strava sport ‘challenges’ uitgevoerd, waarbij leerlingen in twee weken tijd 50.000 
kilometer afgelegd hebben. Kortom; ook in moeilijkere tijden zijn er bijzondere uitdagingen 
mogelijk met voldoende lichtpunten.

Tenslotte zijn wij erg trots op ons nieuwe poortgebouw. Met dit gebouw is onze school beter 
zichtbaar en het vormt het ’gezicht‘ van de school. Dit poortgebouw is met de modernste 
middelen ingericht en heeft, uniek voor het voortgezet onderwijs, zelfs een collegezaal. Deze 
collegezaal zal gebruikt worden voor meer vakoverstijgende activiteiten en het geven van 
gastlessen door externen. Dit is overigens geheel in lijn met de visie de verbinding met de 
buitenwereld de komende jaar te versterken.

e e
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Merletcollege
www.merletcollege.nl
rector: Iedje Heere (Veronique Rose a.i. tot februari 2020)
opleidingen: vwo, havo, 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 onderwijs op het Merletcollege is afgestemd 
op wat leerlingen nodig hebben op school, in 
hun vervolgopleiding en in de samenleving. Bij 
de keuzes die we maken in ons onderwijs stellen 
we het belang van de leerling voorop. We leren 
leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen 
voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij staan ze 
zelf aan het roer bij het verkennen van hun eigen talenten en mogelijkheden. Onze medewerkers 
geven we de ruimte om hun werk af te stemmen op wat ze nodig hebben en achten om de 
leerlingen optimaal te begeleiden en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

Organisatie in ontwikkeling
School anticipeert op krimp door:

samenwerking tussen de locaties en de regio;
onderzoek te doen naar andere onderwijsconcepten passend bij de visie op leren;

School zoekt nadrukkelijk verbinding met de omgeving.

Terugblik
Onderwijs in coronatijd
Door het aanbieden van afstandsonderwijs is er een versnelde ontwikkeling ontstaan op 
digitalisering binnen de school. Deze ontwikkeling heeft effect op het applicatielandschap, de 
inzet van ICT-middelen, de ICT-vaardigheden van medewerkers/leerlingen en de ontwikkeling 
van digitale didactiek. Ook de ontwikkeling  naar formatief toetsen/evalueren heeft een 
versnelling doorgemaakt en is de behoefte naar meer flexibiliteit en maatwerk voor leerlingen 
vergroot ten behoeve van onder andere kansengelijkheid. 
Tevens is de samenwerking met gemeenten, zorgverleners, samenwerkingsverbanden en 
opvangorganisaties versterkt om de situatie van leerlingen in beeld te krijgen. Hierdoor heeft 
jeugdzorg (Sociom) een vaste plek gekregen binnen de school.

“Het mooiste dat je iemand kunt geven is een kans”
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Leiderschapsontwikkeling
Merletcollege streeft naar een leer-/werkcultuur waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling en 
professionalisering. Een organisatie waarbinnen iedereen zijn verantwoordelijkheid draagt, we 
gebruik maken van elkaars talenten, kennis en vaardigheden en waar formeel en informeel 
leiderschap in de school elkaar versterken. We zien de ontwikkeling van gedeeld leiderschap als 
proces in de school. De eerste stappen zijn reeds zichtbaar met de inzet van Teacher Leaders 
binnen het beleidsdomein Kwaliteitszorg. Om de samenwerking tussen de locaties te bevorderen, 
leren van en met elkaar te stimuleren zodat we gezamenlijke verantwoording dragen voor de 
ontwikkeling van onze organisatie als geheel is het organisatiemodel aangepast.

Onderwijsontwikkeling
Merletcollege is continu op zoek naar mogelijkheden om leerlingen, die in toenemende mate 
regie nemen over hun eigen individuele leerproces, te bedienen op basis van hun leerbehoefte. 
Om het leerproces van leerlingen te ondersteunen zetten we in op intensieve coaching zodat 
gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat tussen leerling en coach. Steeds meer leerlingen maken 
gebruik van een maatwerkprogramma. Om docenten te ondersteunen in de beweging naar een 
ander onderwijsconcept wordt ingezet op verhoging van de kwaliteit van de didactiek en 
didactisch coachen.

Er is op de scholen veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonsvorming en socialisatie. 
Elke school heeft een programma dat gericht is op samenwerkend leren, zowel intern als extern. 
Afhankelijk van de doelgroep worden accenten gelegd en keuzes gemaakt. Leren van en met 
elkaar is zichtbaar in:

het buddy-traject, waar bovenbouwleerlingen getraind zijn in het signaleren van leerlingen 
die te maken hebben met mantelzorg en daar hinder van ondervinden in hun leerproces;
het interne huiswerkinstituut van leerlingen voor leerlingen, met betrokkenheid van het 
leerlingenparlement;
het uitwisselingsprogramma;
de internationaliseringstrajecten;
het lopen van stages.

Er is op elke school een uitgebreid aanbod op het gebied van pestpreventie en tolerantie, sociale 
media, hulp aan anderen, aandacht voor herdenking en goede doelen acties.
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Metameer
www.metameer.nl
rector: Berita Cornelissen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

Stevensbeek
Jenaplan Boxmeer

Metameer is een krachtige regionale 
leergemeenschap voor voortgezet onderwijs. Het 
stimuleren van brede ontwikkeling staat 
centraal. Hierbij is het bewust inzetten van 
talenten essentieel. Zo wil de school een 
betekenisvolle en duurzame bijdrage leveren 
aan de wereld om ons heen.

Met de focus op aandacht, kwaliteit en innovatie 
realiseert de school een grote variatie aan 
opleidingen in een passende leeromgeving.

Organisatie in ontwikkeling
Na afronding van de transitieperiode als gevolg van de overdracht naar OMO en de sluiting van 
de locatie Kloosterstraat kwam de nadruk te liggen op de aansluiting van de stafdiensten op de 
inhoudelijke en organisatorische doelen uit het (nieuwe) schoolplan. De volgende stappen zijn 
gezet:

Alle HRM-beleidsstukken zijn herijkt en samengebracht in een integraal personeelsbeleid, 
afgestemd op doelen van school.
Gesprekscyclus teruggebracht naar eenjarige cyclus afgestemd op doelen en toekomst van 
school.
Strategische personeelsplanning gemaakt die inzicht geeft in meerjarenformatie en in 
kwantitatieve en kwalitatieve knelpunten voor de toekomst.
Verkenning gestart voor inrichting management- en stafmodel passend bij Metameer onder 
de paraplu van de vereniging en bij de krimpende school.
Onderzoek uitgevoerd naar stand van zaken ICT-beleid als startpunt voor nieuw beleid.
Periodieke afstemmen tussen financiën en personeel gerealiseerd.

Terugblik
Effect Corona op onderwijs
Vanzelfsprekend is de impact van corona op het onderwijs op Metameer groot. Tijdens de eerste 
lockdown was er tijd nodig te wennen aan de bizarre situatie waarin we met z’n allen terecht 
waren gekomen. De randvoorwaarden om afstandsonderwijs te kunnen geven bleken goed op 
Metameer. Alle leerlingen en collega’s hebben een eigen device en ook de ELO bewees zijn 
dienst. In een hoog tempo ontwikkelde onze collega’s digitale vaardigheden door te leren van en 
met elkaar. Metameer bleek snel te kunnen schakelen. Het innovatief en adaptief vermogen werd 
heel zichtbaar voor de buitenwereld. 
Tijdens de eerste lockdown lag de focus op het individuele contact met de leerlingen, enerzijds 
om ruimte te maken voor het gesprek met de leerlingen over wat er gaande was en anderzijds 
om scherp zicht te krijgen op de ontstane werksituatie en vorderingen van de leerlingen. 
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hadden we snel in beeld.

Op Metameer bouwen kinderen aan wie ze in wezen zijn
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Tijdens de tweede lockdown zien we meer behoefte aan structuur en regelmaat bij de leerlingen. 
We draaien nu het reguliere rooster digitaal. Op korte termijn vindt er een brede evaluatie plaats 
over hoe het afstandsonderwijs ervaren wordt door leerlingen, hun ouders en de collega’s. De 
evaluatie zal uitwijzen waar we op dit moment staan met het afstandsonderwijs en wat een 
wenselijke volgende stap is.

Voortgang schoolontwikkeling
Het schoolplan 2019-2023 beschrijft de hoofdambitie: brede vorming in een krachtige regionale 
school. Deze hoofdambitie is uitgewerkt in drie speerpunten met bijbehorende doelen. Hieronder 
volgt per speerpunt een beknopte weergave van de uitgevoerde activiteiten.

Zelfverantwoordelijk leren stimuleren

Leerdoelgericht leren werken: op beide locaties werken vakoverstijgende ontwikkelgroepen 
aan het versterken van het formatief handelen in de vaklessen, waarbij de cirkel van feed-
up, feedback en feed-forward centraal staat.
Toetsinstrumenten dragen bij: er is een locatie-overstijgend toetsbeleid tot stand gekomen, 
waarin actiepunten zijn benoemd, waaronder verbetering kwaliteit schoolexamens.
Docenten zijn didactisch coach: scholingstraject voor docenten en leidinggevenden uitgebreid 
over beide locaties; mentoren en vakdocenten passen het geleerde toe in de les en in 
frequente coach- en driehoeksgesprekken.
Werken aan brede ontwikkeling: burgerschapscoördinatoren hebben verbinding met 
vakgroepen gemaakt om aanbod te inventariseren en zijn aangesloten bij de 
burgerschapsestafette van de vereniging.

Lerende organisatie verstevigen

Onderwijskundig leiderschap stimuleren: alle collega’s hebben talentenprogramma 
doorlopen.
Onderzoekende houding stimuleren: bewust voorbeeldgedrag schoolleiding ingezet, 
competenties teamleiding versterkt, leer- en ontwikkelgroepen met betrekking tot formatief 
handelen ingesteld, nieuwe onderzoeken gestart (POVO en kansengelijkheid).
Opbrengstgericht werken versterken: in een aantal bijeenkomsten zijn leidinggevenden 
getraind in het opbrengstgericht aansturen van vakgroepen en jaarlagen.
Zelfreflectie benutten: bewustwording bij alle collega’s van eigen kwaliteiten door middel van 
talentenprogramma en nieuwe gesprekscyclus.

Partnerschappen intensiveren

Doorlopende leerlijnen faciliteren: onderzoeksgroep met PO opgestart, uitvoering van plan 
‘versterkt techniek onderwijs’ in de regio gestart.
Loopbaanleren versterken: visie op beroepsgericht onderwijs uitgewerkt inclusief plek van 
loopbaanleren en deelname aan pilot Techniek en Toepassing als nieuwe leerweg op locatie 
Stevensbeek.
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Mill Hill College
www.millhillcollege.nl
rector: Ard van Aken (Wim Smits, waarnemend tot 16 
maart 2020)
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

Goirle

Het Mill Hill College is een landelijk gelegen school waar 
vanuit persoonlijke betrokkenheid leerlingen uitgedaagd 
worden het beste uit zichzelf te halen.
Op het Mill Hill College worden leerlingen gestimuleerd om 
hun horizon te verbreden. De school levert daarbij zoveel 
mogelijk onderwijs op maat. Er is veel aandacht voor de 
individuele leerling, maar er worden ook eisen gesteld en 
grenzen getrokken. Op het Mill Hill College is het erg 
belangrijk dat leerlingen verantwoordelijkheid leren 
nemen voor hun leerproces. Daarin worden ze gecoacht 
door de docenten. Zo worden leerlingen begeleid in hun 
cognitieve en sociale ontwikkeling.

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 persoonsvorming en 
burgerschapsonderwijs;
Realiseren nieuwbouw die de school instaat stelt haar onderwijskundige ambities te 
realiseren.

Terugblik
Leerdoelgericht onderwijs
Aan de hand van het schoolplan is het Mill Hill College bezig met de omslag naar leerdoelgericht 
werken om de leerlingen meer maatwerk te kunnen bieden en beter te kunnen differentiëren. 
2020 stond in het teken van het ontwikkelen en uitvoeren van pilots en het delen van kennis.

ICT-infrastructuur
Het Mill Hill College heeft, mede door de coronacrisis, flink geïnvesteerd in de verbetering van 
haar ICT-infrastructuur. De elektronische leeromgeving Moodle is verder geoptimaliseerd zodat 
hybride lesgeven mogelijk is. Veel tijd is besteed aan het delen van kennis tussen docenten 
onderling op het gebied van digitaal onderwijs.

Zorgstructuur
De begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte is een van de sterke punten 
van het Mill Hill College. De school heeft binnen de Tilburgse regio een leidende rol op het gebied 
van begeleiden van leerlingen met autisme. Het ondersteuningsplan is opnieuw vormgegeven om 
blijvend te kunnen voorzien in de groeiende ondersteuningsvraag.

Mill Hill College: Een school van wereldformaat
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Profilering
Het Mill Hill College is een school met een goede naam in de regio. In 2020 is het profiel van de 
school verder aangescherpt om in te spelen op andere vragen die de moderne samenleving aan 
de school stelt.

Team-X
Er blijft veel belangstelling voor het onderwijsconcept van Team-X, een contextrijke manier van 
leren waarbij leerlingen niet in losse vakken, maar op eigen tempo kennis en vaardigheden leren 
in relatie tot de omgeving. De buitenwereld (bedrijfsleven, vervolgopleidingen), maar ook ouders 
worden actief bij het onderwijs betrokken. Het leren is in hoge mate gepersonaliseerd. Coaches 
en vakdocenten waarborgen de kwaliteit van het onderwijs.
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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.
Vanaf de brugklas kunnen leerlingen naast het vaste 
onderwijsprogramma ook nog andere dingen leren. Zoals het 
volgen van een extra vak, het volgen van een vak op hoger 
niveau of de inzet voor maatschappelijke (goede) doelen. 
Leerlingen ontwikkelen hiermee hun vaardigheden en 
competenties. 
Er is veel aandacht voor brede opleidingsmogelijkheden, 
leerlingen kunnen keuzevakken buiten het profiel volgen.
De school besteedt veel aandacht aan de sportieve, creatieve 
en kunstzinnige talenten van leerlingen door het aanbieden 
van plusactiviteiten, zoals de talentenavond. 
De leerlingen verlaten de school met een ruim gevulde 
rugzak aan kennis en ervaring.

Organisatie in ontwikkeling
Vakintegratie Natuur en techniek;
Sterk Techniek Onderwijs;
Start gemaakt met Magister.me voor de bovenbouw;
D&P nu ook voor basis- en kaderberoepsgerichte leerweg.

Terugblik
Onderwijs in coronatijd
Tijdens de corona lockdown hebben zowel leerlingen als medewerkers een grote ontwikkeling 
doorgemaakt in het online lesgeven. 
Er zijn mogelijkheden ontdekt in Microsoft Teams en in Magister zijn aanpassingen gedaan om 
online thuis de les te kunnen volgen. 
Het ’leerdoel-denken‘ is verder ontwikkeld vanuit de noodzaak kritisch naar de inhoud van de  
schoolonderzoeken te kijken. We kijken vooral naar wat de minimale eisen zijn met betrekking 
tot de eindtermen die getoetst moet worden. Leerlingen hebben zo meer zicht gekregen op wat 
er van hen werd verwacht en hoever zij waren in het leerproces.

Flexuren
Om de flexuren nog verder te ontwikkelen is de school in samenwerking met de Technische 
Universiteit Eindhoven gestart met een tweejarig onderzoek. Het onderzoek is met name gericht 
op de vraag: ”Zorgen de flexuren voor meer motivatie en eigenaarschap bij de leerlingen?” De 
nulmeting is gedaan in 2020 en van daaruit zijn er aanpassingen gedaan voor de korte termijn 
en aanpassingen geformuleerd voor 2021-2022.

Jouw talent, jouw keuze, jouw toekomst

   39Munnikenheide College - Jaarverslag 2020 vereniging OMO - Schoolverslagen |

https://http//www.munnikenheidecollege.nl


Mentorband in de onderbouw
Om de leerlingen aan het begin van de dag welkom te heten en de overstap van school naar huis 
vloeiender te laten lopen zijn we dit jaar in de onderbouw gestart met de ‘mentorband’. 
Leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 starten vier dagen per week om 8.30 uur een half uur bij 
de eigen mentor. Tijdens deze momenten staat het persoonlijke contact centraal, zodat zij zich 
’gezien‘ weten. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd, gewerkt aan groepsdynamica, keuzes 
van leerlingen besproken en studievaardigheden aangeleerd.
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Odulphuslyceum
www.odulphus.nl 
rector: Jeroen Zeeuwen (Frans Claassens tot maart 2021)
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. De school daagt leerlingen uit om 
het beste uit zichzelf te halen en durft daaraan eisen te stellen. De school kijkt daarbij altijd naar 
het individu, biedt maatwerk waar nodig en is 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. Eén gezamenlijke onderwijscommissie is aan de slag gegaan in 2020; de 
schoolleiding is daartoe met één fte verkleind.
De school werkt aan samenwerking tussen en over vakken via de herziening curriculum 
onderbouw.
De financiële positie van de school is eind 2020 weer op orde.
Er is een nieuwe rector voor de school gezocht die per 1 april 2021 het roer overneemt van 
Frans Claassens; hij is gevonden in de persoon van Jeroen Zeeuwen.

Terugblik
Onderwijs in coronatijd
Odulphus kreeg als eerste school direct met de corona-uitbraak te maken. De eerste besmette 
leerlingen zaten op onze school. Omdat we daarmee ‘tip of the spear’ waren hebben we veel 
dingen als eerste moeten bedenken.
Dat was uitdagend en deed een groot beroep op onze creativiteit. Aan het eind van 2020 kijken 
we trots terug op hoe snel we hebben geschakeld van ‘analoog’ naar ‘online’ onderwijs. Hoe 
creatief docenten waren om die omslag te maken, en hoe collega’s elkaar hielpen; het woord 
‘digibeet’ bestond opeens niet meer. Ook de flexibiliteit bij iedereen waar het ging om het zoeken 
naar andere manieren van toetsen, van leerlingbesprekingen, van bevorderen van leerlingen … 
bijna alles werd anders en we hebben er steeds snel een goede weg in gevonden. Ter illustratie: 
de traditionele personeelsfoto op anderhalve meter afstand.
Ook zijn we tevreden over de inhoud en de vorm voor onze communicatie met leerlingen, ouders 
en medewerkers.

Groot vertrouwen in jou!
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Hoe eet een slang een varkentje op?
Misschien heb je het wel eens gezien, een filmpje van een boa constrictor die een klein varkentje 
opeet. Dan zie je hoe een bult zich langzaam door die slang heen verplaatst. Dat gevoel heeft 
het Odulphus ook een aantal jaren gehad met ‘de lichting van 400’. In 2016 meldden zich 400 
leerlingen aan, en die waren toen ook meer dan welkom, Samen met de 300 aanmeldingen uit 
2015 brachten ze het leerlingenaantal snel weer op peil. Het leidde er wel toe dat vanaf 2017 
een maximale instroom van 260 leerlingen is toegestaan, gerelateerd aan de capaciteit van het 
gebouw. En die lichting van 400 daagde ons ieder jaar weer uit, omdat de organisatie van een 
leerjaar daar niet op was afgestemd. En dus moesten we steeds weer nieuwe oplossingen 
zoeken. Bijna symbolisch: deze lichting gaat hun centrale examen doen in de leegstaande kerk 
van Korvel! Vanaf schooljaar 2021-2022 kunnen we spreken van een evenwichtige schoolopbouw 
en genieten van de rust die dat geeft.

Onderwijskundige ontwikkeling
In 2020 zijn enkele ontwikkelingen in gang gezet waarvan we de komende jaren de vruchten 
gaan plukken. Een eigen keuze van de school is geweest om een onderwijscommissie in te 
richten. Vijf docenten krijgen een dag in de week om hieraan te werken, samen met de drie 
adjuncten. Zij hebben sinds augustus kwartier gemaakt, veel gesproken met docenten en secties 
en ze zullen in maart hun speerpunten gaan presenteren.  Onder andere een fundamentele 
herbezinning op de lessentabel maakt daarvan onderdeel uit.

Uit (Corona-)nood geboren is de ontwikkeling van de digitale didactiek. Iedereen moest in maart 
halsoverkop omschakelen, en gaande het jaar hebben we van de nood een deugd gemaakt. De 
werkgroep ‘Digitale Leeromgeving’ faciliteert waar mogelijk het (online) onderwijs; dit is 
gekoppeld aan een onderzoeksopdracht voor onze AOS-onderzoeksdocent.

En tot slot is in 2020 een nieuw programma geboren: Big History krijgt vanaf september 2021 in 
4vwo een plek in het onderwijs, in 2022 gevolgd in 5vwo. Vanuit dit programma wordt een 
duidelijke relatie gelegd met de ontwikkelde onderzoeksleerlijn en het profielwerkstuk.
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OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.
www.sgboz.nl
rector: Titus Frankemölle 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locaties:

Mollerlyceum, Bergen op Zoom
’t Ravelijn
ZuidWestHoek College

Het Mollerlyceum profileert zich als een school waar 
leerlingen goed onderwijs ontvangen, waar ze gekend zijn 
en zichzelf mogen en kunnen zijn, onder het motto ‘Enjoy 
Life’. Dit motto wordt inmiddels steeds duidelijker 
verweven in zowel het onderwijs als de buitenschoolse 
activiteiten.
’t R@velijn kenmerkt zich door twee onderwijsvormen, een 
waarin leerlingen leren van elkaar, van zichzelf en van de 
docent: R@velijn Domeinleren. En een waarbij er geen 
sprake is van roosters en toetsen, maar leerlingen leren 
door het bedenken en uitvoeren van ‘challenges’: R@velijn 
Agora. De school biedt maatwerk waarbij onder andere versneld examen en vakken op hoger 
niveau worden aangeboden.
Het onderwijs op het ZuidWestHoek College sluit aan bij de individuele behoeften, talenten en 
wensen van de leerling. In de onderbouw volgen leerlingen projectonderwijs. Hierbij brengen zij 
verschillende projecten tot een eindproduct en leren zij onderweg naast kennis vooral ook veel 
vaardigheden.

Organisatie in ontwikkeling
De samenwerking in Bergen op Zoom van het Mollerlyceum met het Gymnasium Juvenaat is 
in de voorbereidende fase en de gezamenlijke onderwijsvisie krijgt steeds meer vorm.
’t Ravelijn heeft voor de tweede keer het predicaat Excellent ontvangen, ditmaal voor de 
jaren 2020, 2021 en 2022.
‘t Ravelijn is pilotschool voor de nieuwe leerweg Techniek en toepassing.
Het ZuidWestHoek College heeft vormgegeven aan een innovatietraject dat heeft 
geresulteerd in projectonderwijs.

Terugblik
Mollerlyceum
Het Mollerlyceum is op dit moment actief in het vormgeven aan de intensieve samenwerking met 
het Gymnasium Juvenaat. Van beide scholen zijn docenten samen onder begeleiding van een 
extern bureau een onderwijsvisie aan het ontwikkelen. Hierna worden vervolgstappen gezet om 
te komen tot een intensieve samenwerking. Vanzelfsprekend worden ook ouders en leerlingen 
betrokken bij dit proces.
De school werkt met leerdoelen in alle leerjaren. Leerlingen weten waar ze aan toe zijn en zijn 
beter in staat om verbanden te leggen tussen het curriculum binnen verschillende vakken. 
Daarbij is het in het schooljaar 2019 - 2020 opgestelde ontwikkelperspectief van de leerling 
leidend voor haar/zijn verdere schoolcarrière. Het herijkte toetsbeleid is gelinkt aan de 
schoolmissie en visie en ook afgestemd op de adviezen van de VO-raad en de Onderwijsraad. Dit 
nieuwe toetsbeleid zal dit schooljaar zichtbaar moeten worden binnen alle geledingen in de 
school. 

“ENJOY LIFE”
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In het jaar 2020 (en 2021) is het motto ‘Enjoy Life’ alleen maar nog belangrijker gebleken. Door 
de school is hier ook actief aandacht aan besteed door acties met posters en verwenpakketten 
voor leerlingen en het thuis laten bezorgen van bloemen en iets lekkers bij collega’s. Al deze 
acties zijn bedoeld om leerlingen en collega’s te laten weten dat er aan hen gedacht wordt en ze 
op een leuke manier even af te leiden van de lastige situaties waarin af en toe onderwijs 
gegeven en gevolgd moet worden.

’t Ravelijn
’t R@velijn werkt met twee onderwijsconcepten; R@velijn Domeinleren en R@velijn Agora. Twee 
onderwijsstromen die het gevolg zijn van de keuze om de leerling medeverantwoordelijk te 
maken voor het eigen onderwijsleerproces.
Iedereen ontwikkelt mee. Was in het verleden de schoolleiding initiator, nu worden de 
ontwikkelingen binnen de teams ter hand genomen en uitgewerkt. Hiertoe wordt de aansturing 
naar het personeel gewijzigd. De secties worden leidend voor de directe aansturing. 
Vanaf schooljaar 2020-2021 zal rekenen worden geïntegreerd in het vak wiskunde. Hiertoe wordt 
het uur rekenen aan wiskunde toegevoegd. Leerlingen die geen wiskunde volgen, krijgen wel 
een lesuur rekenen per week. 
Om de overgang van PO naar VO beter te laten verlopen is er een samenwerking met de PO 
besturenkoepel SOM. Het project ’Kansrijk Schakelen‘ probeert taalachterstanden te verminderen 
en hierdoor meer kansengelijkheid te bevorderen bij de overgang naar VO.

ZuidWestHoek College
Dit schooljaar is er gestart met projectonderwijs. Een aantal vakken wordt ondergebracht in 
projecten. Daarnaast bestaan expertvakken zoals Nederlands en wiskunde. De projecten hebben 
een duidelijk doel en worden gestuurd door docenten. In het nieuwe concept vindt veel reflectie 
plaats en neemt de persoonsvorming een belangrijke plaats in.
Passend bij het projectonderwijs wordt op de school gewerkt met Chromebooks die volledig 
ingesteld zijn op het (project)onderwijs. Leerlingen werken met hun schoolaccount in een veilige 
omgeving aan hun schoolwerk en digitale vaardigheden.
Vanuit het vernieuwde onderwijsconcept heeft de school de ‘Droom van het ZuidWestHoek 
College’ geformuleerd: ‘Onze school is een thuis waarin onze leerlingen, samen met onze 
collega’s, een eigen weg leren vinden en hun creatiekracht leren ontdekken’. Deze droom heeft 
alles te maken met een veilige leef- en leergemeenschap. Het ZuiWestHoek College streeft naar 
een school die voor leerlingen en collega’s voelt als een thuis. Waar het veilig is, waar het fijn is 
om te zijn, waar men samen kan leren.
Naast het nieuwe onderwijsconcept, ter verbetering van het onderwijsaanbod, heeft de school 
een verbeterplan ontworpen ter verbetering van de onderwijsresultaten. 
Voor uitvoering van dit verbeterplan zet de school in op de onderwijsteams (resultaten per 
leerweg) en de vaksecties (resultaten per vak).

Onderwijs in coronatijd
Dit schooljaar heeft het onderwijs veelal online plaatsgevonden door de lockdowns. De scholen 
hechten veel waarde aan het door laten gaan van het onderwijs en het informeren van collega’s, 
leerlingen en ouders over gemaakte keuzes of wijzigingen. De scholen, leerlingen en hun ouders 
zijn erg flexibel gebleken en hebben op een professionele manier vormgegeven aan de steeds 
veranderende maatregelen en onderwijsvormen. Op alle drie de scholen is er sprake geweest 
van leerlingen of collega’s met corona. Voor het Mollerlyceum en ’t R@velijn was dit gelukkig in 
zeer geringe mate. Het ZuidWestHoek College heeft eind november de school een week lang 
moeten sluiten als gevolg van de toename van het aantal besmettingen met het Covid-19 virus. 
De maatregel was zwaar, maar heeft wel het gewenste effect gehad. Na een week konden de 
lessen weer deels fysiek worden hervat.
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OMO Scholengroep De Langstraat
www.sgdelangstraat.nl
rector: Edwin 
Verlangen (Jan van 
Pelt tot oktober 2020)
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 3.300 leerlingen onderwijs op alle 
niveaus: vmbo, mavo, havo, atheneum en 
gymnasium. Binnen de scholengroep vallen het 
Dr. Mollercollege en de Walewyc-mavo in 
Waalwijk, het Van Haestrechtcollege in 
Kaatsheuvel en het d’Oultremontcollege in 
Drunen. 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 de leerlingen.

Organisatie in ontwikkeling
Per 1 oktober heeft rector Jan van Pelt het stokje overgedragen aan Edwin Verlangen
De scholengroep is gestart met een ontwikkelingstraject Waarom-hoe-wat. Hoe laden we 
Koers 23 voor de Langstraat? Wat is de ‘bedoeling’ van de scholengroep en hoe gaat iedere 
school die vertalen naar concrete jaarplannen en gedrag en ontwikkeling?
Het weerstandsvermogen is op peil gebracht
Afstandsonderwijs is stevig opgepakt, gebouwd op een prima ICT-omgeving
Aanbod Langstraat Academie is verbreed en nog meer toegespitst op de geformuleerde 
leerbehoeftes

Terugblik
Sterk Techniek Onderwijs (Walewyc-mavo)
In 2020 is de Walewyc-mavo aangesloten bij de regio Noord-Oost ter bevordering van techniek 
en technologie in het vmbo. Twee docenten zijn extra gefaciliteerd om de versterking van 
techniek vorm te geven binnen onze school.
Door de samenwerking met scholen en bedrijven in de regio zijn er diverse activiteiten vanuit 
het vak techniek ontwikkeld, zoals: projectdagen techniek in samenwerking met het 
bedrijfsleven, een speciale techniekklas op vrijdagmiddag waaraan leerlingen vrijwillig kunnen 
deelnemen, excursies naar bedrijven en techniekdagen.
Verder is het curriculum van het beroepsgerichte vak dienstverlening en producten uitgebreid 
met extra technische en technologische toepassingen, het werken met 3D-printers, het 
ontwerpen van een drone en een elektrisch voertuig. Binnen het beroepsgerichte vak 
Dienstverlening & Producten is in 2020 een nieuw keuzedeel ontwikkeld: Robotica. Leerlingen 
kunnen dit keuzedeel meenemen als examenonderdeel van het beroepsgerichte vak.
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Online onderwijs, ineens was het er (Dr. Mollercollege)
Nog niet vertrouwd met Microsoft Teams (inmiddels omarmd als ELO), laat staan met online 
lessen werd binnen drie dagen nadat de eerste lockdown werd aangekondigd een compleet 
virtuele school in de lucht gebracht. Een klein kernteam met veel expertise zorgde voor de juiste 
randvoorwaarden, twee hand-outs met alle benodigde informatie om online te kunnen gaan voor 
leerlingen en voor docenten kwamen beschikbaar en vrijwel iedereen zette meteen vanaf de 
start de eerste stappen in de online onderwijswereld. Collega’s vonden elkaar om ervaringen te 
delen, elkaar te helpen en het online onderwijs stap voor stap te verbeteren. Men kreeg 
‘vleugels’. We ontvingen per mail complimenten van ouders en positieve feedback van leerlingen 
en joegen het doorontwikkelen aan. De kwaliteit groeide gedurende de weken. Al snel werd 
duidelijk dat de expertise behouden diende te worden. Het onderwijsconcept en de expertise met 
afstandsonderwijs passen naadloos in elkaar. Er is een groot besef ontstaan rond de kansen die 
online onderwijs ook buiten crisistijd kan bieden. Zo gaan crisis en onderwijsontwikkeling hand in 
hand.

Onderwijs op afstand (d’Oultremontcollege)
Vanaf 16 maart moesten we van het ene op het andere moment overschakelen op onderwijs op 
afstand. We zijn trots op de manier waarop onze collega’s en leerlingen dit hebben opgepakt. De 
coronacrisis heeft grote invloed gehad op de ontwikkeling van ons onderwijs. Bij de tweede 
lockdown hebben we de lessen die we geleerd hebben toegepast. Alle leerlingen moeten nu de 
camera aanzetten en de lestijden zijn aangepast. Hierdoor is een betere interactie tussen 
leerlingen en docent en wordt er rust gecreëerd voor iedereen.

Eén profielvak, dienstverlening en producten (Van Haestrechtcollege)
De school is gestart met het profielvak Dienstverlening en producten en gaat dat komend 
schooljaar als enige profielvak aanbieden. De opzet van het vak is gericht op een brede 
loopbaanoriëntatie waarbij leerlingen kennismaken met drie belangrijke sectoren: zorg, 
economie en techniek. Ook de keuzevakken richten zich op deze sectoren. Er wordt daarbij 
samengewerkt met externe partijen (bedrijfsleven, zorginstellingen, ROC) en via Sterk 
Techtniekonderwijs (STO) krijgt het techniekdeel een stevige impuls. Het vak wordt aangeboden 
in alle beroepsgerichte leerwegen en is inzetbaar in de 'nieuwe leerweg'.
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OMO Scholengroep Helmond
www.omoscholengroephelmond.nl 
rector: Paul Metzemaekers
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

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

OMO Scholengroep Helmond kenmerkt zich door een breed 
onderwijsaanbod op herkenbare locaties, waarin ruimte is 
voor de eigen cultuur. Iedere school is onderscheidend met 
eigen specifieke talentgebieden met veel aandacht voor 
innovatie en talentontwikkeling; leerlingen hebben in 
Helmond wat te kiezen. 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.

Organisatie in ontwikkeling
In 2020 kregen het Vakcollege Helmond en Praktijkschool Helmond een eigen 
gemeenschappelijke directeur, opgestroomd vanuit eigen organisatie. Het Vakcollege heeft 
daarnaast een nieuw managementteam. De veranderingen sorteren een positief effect op de 
rust binnen de school en op de organisatie in het algemeen.
Nieuwbouw voor het Dr. Knippenbergcollege op unieke campus; oplevering lente 2021. 
Praktijkschool Helmond volgt drie jaar later op dezelfde campus; geïntegreerd in een 
multifunctionele sportaccommodatie met onder meer een voetbalstadion. In december 2020 
ging de gemeenteraad akkoord met de plannen voor deze accommodatie.
Op uiteenlopende terreinen wordt veel samengewerkt binnen deze scholen, maar ook zijn er 
steeds meer verbindingen met externe partijen in de regio. Ze verrijken het onderwijs.

Terugblik
Onderwijs in coronatijd
Het hele jaar 2020 stond in het teken van corona en de vier scholen hebben voortdurend moeten 
anticiperen op ontwikkelingen; dit bijsturen domineerde het dagelijkse werk. Leerlingen, hun 
ouders én het personeel zijn voortdurend bewonderenswaardig flexibel geweest: de ontwikkeling 
stond nooit stil en het gemoed bleef zo positief mogelijk. Natuurlijk bracht corona veel narigheid 
met zich mee, maar er is in Helmond ook veel geleerd. Het digitaal (samen)werken nam een 
vlucht en door het creatieve denken ontstonden er geweldige initiatieven waarvan elementen 
kunnen blijven bestaan, zoals dynamische livestreams om leerlingen te werven en ‘roadshows’ 
bij de diploma-uitreikingen.

Burgerschap
Binnen de scholen zijn we actief bezig met burgerschap. Verdraagzaamheid voor eenieder is 
daarbinnen belangrijk; respect voor elkaar ongeacht afkomst, seksuele voorkeur, mening, et 
cetera. Helmond is een multiculturele stad en dat zien we terug op onze scholen. Tegelijkertijd 
zien we onze maatschappij verharden, polariseren. Bij OMO Scholengroep Helmond mag je jezelf 
zijn en waarderen we verschillen. Het Dr. Knippenbergcollege heeft een actieve GSA, een 
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commissie van leerlingen die seksuele diversiteit zichtbaar en bespreekbaar maakt. Op de school 
was in 2020 de lancering van een belangrijke regionale campagne. Ook op de andere scholen 
lopen initiatieven met betrekking tot burgerschap. Thema’s komen aan bod bij mentorlessen en 
vakken als maatschappijleer, maar ook bij de doorlopende culturele leerlijn die we voeren op 
onze vier scholen.

Onderwijsontwikkeling
Hoewel we in coronatijd veel bezig waren met de dagelijkse gang van zaken, was het vizier ook 
voortdurend gericht op de nabije toekomst. In Helmond is in 2020 nagedacht over innovatieve 
lesroosters waarbij veel ruimte komt voor ondersteuning, maar ook voor verdieping en 
verbreding. Maatwerk is belangrijk: iedere leerling is uniek, iedere leerling verdient zijn eigen 
leerproces. Ook zijn coaches geïntroduceerd, die naast mentoren gaan zorgen voor betere 
individuele begeleiding. Bij de stappen die in 2020 zijn gezet valt op hoeveel er is samengewerkt 
om verder te komen. Grote groepen docenten zijn actief bij de ontwikkeling, maar ook leerlingen 
en ouders zijn in werkgroepen betrokken geweest – en nog steeds. Hiervan gaan we in 2021 (en 
verder) de vruchten plukken.

Iedereen doet ertoe
In tijden van kansrijk adviseren kunnen wij in Helmond niet genoeg onder de aandacht brengen 
dat iedereen ertoe doet, ook jongeren die straks geen formele titel voor hun naam mogen zetten 
of een dure Engelse functienaam op hun visitekaartje krijgen. Het Vakcollege Helmond is een 
parel in de stad voor vakmensen van morgen en in het coronajaar is de school er alleen maar 
mooier op geworden: denk aan prachtig opgeknapte praktijkafdelingen  maar ook aan een 
nieuw, volwaardig managementteam waar de school wel bij vaart. Maar trots zijn we ook op de 
leerlingen van Praktijkschool Helmond. Het jaar 2020 mag in de geschiedenisboeken: Dilara 
Yuruk en Danny Verbakel waren de eerste leerlingen met een echt diploma. Voorheen kregen 
schoolverlaters alleen een certificaat. Een historisch moment met een aula vol ontroerd 
personeel: dat diploma maakt een wezenlijk verschil. Wij citeren de regionale krant: “Pas als de 
handtekening op het diploma is gezet, verschijnt er een glimlach op het gezicht van Dilara. “Ja, 
ik ben best wel trots”, vertelt ze met het bewuste papiertje, een zonnebloem en een grote zak 
snoep in haar hand. “Op onze school gaat het er niet om de beste te zijn. Iedereen krijgt hier les 
op zijn of haar eigen manier”, zegt ze bescheiden.”

Domeinonderwijs (Dr. Knippenbergcollege)
In 2018 begon de scholengroep met Domeinonderwijs; onderwijsvernieuwing. Gewerkt wordt 
met multidisciplinaire leerlabs en ateliers, de persoonlijke vorming en mondiaal burgerschap 
staan centraal. Een van de doelen van domeinonderwijs is om de zelfsturing van de leerlingen te 
verhogen. In 2019 waren er vanuit TU/e en Fontys onderzoeken: de proeftuin Domeinonderwijs 
wordt zo voorzien van een stevig fundament met een optimaal leerrendement. Docenten, 
leerlingen en ouders kijken terug op een succesvol eerste jaar; het aantal klassen groeit (van 
een naar drie klassen in schooljaar 2019-2020).
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OMO scholengroep Tongerlo
www.sgtongerlo.nl 
rector: Marjolein de Leeuw (Marijke Broodbakker tot augustus 2020)
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo, pro
locaties:

Da Vinci College, Roosendaal
Norbertus Gertrudis Lyceum, Roosendaal
Norbertus Gertrudis Mavo, Roosendaal

De visie op onderwijs van OMO scholengroep 
Tongerlo is samen te vatten in de kernwoorden: 
actief, attractief en aandachtsvol. 
Leerlingen en medewerkers worden, elk op hun 
eigen niveau uitgedaagd op onderzoek te gaan; 
naar kennis, de ander en hun eigen talent. 
OMO scholengroep Tongerlo bestaat uit drie 
deelscholen. Elk met een eigen naam en eigen 
invulling van ons gezamenlijke onderwijsconcept.

OMO scholengroep Tongerlo is een bijzondere 
scholengroep vanwege zijn onderwijsaanbod voor 
Roosendaalse jongeren tussen pakweg 12 en 18 
jaar. Alle jongeren uit Roosendaal en de regio kunnen er terecht voor regulier voortgezet 
onderwijs. OMO scholengroep Tongerlo biedt alle opleidingen van vwo (inclusief ondersteuning 
hoogbegaafdheid) tot vmbo (inclusief leerwegondersteuning) en praktijkonderwijs aan. Binnen 
elk onderwijsprogramma, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, wordt gewerkt met een 
optimale mix van specialistische en algemeen vormende vakken, waardoor alle leerlingen een 
voor hen passende en brede talentontwikkeling doormaken.

Organisatie in ontwikkeling
Vernieuwd onderwijsconcept lyceum
Vernieuwing onderwijsconcept mavo: techmavo en verbreding @havo-concept naar de 
examenklassen
Onderwijsconcept vmbo bb/kb  met ontwikkeling van twee routes: vakmanschapsroute en 
vakcolleges, maar ook bredere oriëntatie: horeca, zorg en welzijn en techniek
Verbetering en aanscherping van de leerlijnen en vakken binnen pro
Continue zoektocht naar aansluiting/overlap/samenwerking tussen pro en vmbo op docent- 
en leerlingniveau
Kwalitatieve instandhouding van het onderwijsaanbod
Vernieuwbouw voor Norbertus Gertrudis Mavo is gestart en Norbertus Gertrudis Lyceum is in 
voorbereiding
Herschikking van aanbod ingegeven  door demografische ontwikkelingen

Terugblik
Schoolbreed zijn teams in toenemende mate gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
onderwijskundige en pedagogische aanpak in hun domein. 
De drie scholen hebben afgelopen periode een enorme slag gemaakt op het gebied van 
digitaal werken (online lesgeven, digitaal samenwerken met collega’s). De structuur van het 
iXperium en inzet van mediamentoren heeft hierbij zeer ondersteunend gewerkt. De drie 
scholen gebruiken het iXperium om mediawijsheid bij leerlingen en medewerkers te 
bevorderen, om nieuwe producten en ontwikkelingen op ICT-gebied onder de aandacht te 
brengen en om de benodigde managementkennis te vergroten om ICT-ontwikkelingen en 
digitalisering te kunnen schatten op hun relevantie voor de school.
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De drie scholen werken samen met twee openbare basisscholen en de openbare school voor 
voortgezet onderwijs aan een pilot voor de ontwikkeling van een juniorcollege (10-14 jaar). 
Vanuit het bestuur voor openbaar basisonderwijs (OBO) wordt een subsidieaanvraag hiervoor 
ingediend. De intentie is verbreding naar meerdere basisscholen.

Da Vinci College en Norbertus Gertrudis Mavo

hebben samen met de overige vo-scholen uit het samenwerkingsverband een start gemaakt 
met een bovenschoolse voorziening; een pilot in opdracht van en gesubsidieerd door het 
samenwerkingsverband.
hebben sinds januari 2020 samen met bedrijven in de regio, collega vmbo-scholen en het roc 
Curio veel inzet gepleegd in het project Sterk Techniek Onderwijs. Ondanks de pandemie is 
vooruitgang geboekt, is het project gaan leven binnen de scholen en is samenwerking met 
collega-scholen zeer intensief.

Gertrudiscollege en Norbertuscollege

De eeuwfeesten zijn deels zoals gepland op passende wijze gevierd, maar ook voor een deel 
vervallen of uitgesteld als gevolg van de beperkingen door de coronamaatregelen.
De laatste lichting leerlingen heeft in juli 2020 hun mavo- of vwo-diploma ontvangen.

Norbertus Gertrudis Lyceum

Het pedagogisch didactisch concept van de school naderde in schooljaar 2019-2020 zijn 
voltooiing.
Met ingang van 2020-2021 zitten alle vwo-leerlingen op de locatie van de Lyceumlaan.
De eerste stappen op de weg naar vernieuwbouw zijn gezet met het selecteren van de 
architect.

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.
Subsidie voor de ontwikkeling van het praktijkdeel zorg en welzijn in de Nieuwe Leerweg is 
verworven.
De vernieuwbouw van de school is gestart en wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd.

Da Vinci College

Sinds dit jaar is er grote aandacht geweest voor lob; er zijn keuzes gemaakt met welk 
portfolio te gaan werken, er zijn cross-overprojecten uitgerold in de brugklas. Naast de 
vakcolleges is steeds meer het besef gekomen dat het ook de opdracht is van het Da Vinci 
College om de leerlingen de mogelijkheid te geven zich breder te oriënteren.
Da Vinci college is een school om trots op te zijn; dit jaar is via de sociale media deze trots 
ook uitgestraald. Daarnaast heeft een zestal schoolambassadeurs in het kader van 
voorlichting de contacten met de basisscholen verbeterd.
De school kent een afdeling pro en vmbo; gewerkt is aan de ambitie dat het Da Vinci College 
één school is (zowel binnen als buiten de school wordt dit steeds zichtbaarder).
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Rodenborch-College
www.rodenborch.nl 
rector: Marjo van IJzendoorn
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

Rosmalen

Het Rodenborch-College staat voor hoogwaardig 
onderwijs met veel ruimte voor het ontdekken 
en ontwikkelen van persoonlijk talent. De school 
is een officiële Topsport Talentschool en biedt 
Highschool Sport en Dans aan. Voor leerlingen 
op zoek naar extra uitdaging is er onder meer 
het Talenttraject, Cambridge English, Goethe 
Duits, DELF Frans en Jong Ondernemen.

Organisatie in ontwikkeling
Nieuwbouw in de Groote Wielen
Leerlingen van het Jeroen Bosch College 
komen bij het Rodenborch in het nieuwe 
gebouw
Ontwikkelen onderwijsconcept 0-15 met Campus aan de Lanen

Terugblik
Haal het beste uit jezelf
Het Rodenborch-College is een gezellige school met veel activiteiten buiten de lessen, zoals 
excursies, buitenlandreizen, musical, projecten, sport en leuke feesten. We vinden het belangrijk 
dat leerlingen het beste uit zichzelf halen. Sommige leerlingen weten al waar ze goed in zijn als 
ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij ons krijgt elke leerling de kans te ontdekken waar hij 
of zij goed in is en dit talent verder te ontwikkelen. Als wij zien dat een leerling aanleg heeft voor 
een bepaald vak of een vaardigheid, dan zullen wij hem of haar stimuleren om hier iets mee te 
doen.

Onderwijs in coronatijd
Het afgelopen jaar hebben niet alle activiteiten plaats gevonden. Er zijn alternatieven bedacht 
om toch de binding met elkaar te voelen. Zo is er een digitale vossenjacht geweest en een online 
voorleeswedstijd. Ondanks alle maatregelen is steeds het lesrooster het uitgangspunt geweest. 
Duidelijkheid en structuur voor alle leerlingen. Het overgangsbeleid is aangepast: naast cijfers 
gaven alle vakdocenten adviezen aan de leerlingen over de achterstanden en de kansen in een 
volgend leerjaar. Met deze input maakten leerlingen, samen met hun mentor, een plan van 
aanpak.

Topsport
Het Rodenborch telde afgelopen jaar 454 topsportleerlingen die onderwijs en topsport 
combineren. Topsportleerlingen in de onderbouw zitten bij elkaar in de klas en hebben een 
afwijkende lessentabel met 23 vaste lesmomenten met daarnaast flexibele werklessen.

Iedereen is uniek; doe wat je leuk vindt: creatief, sportief of 
muzikaal (Michelle Boutahar, brugklas)
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Talenttraject
Leerlingen die iets extra’s aankunnen, krijgen de ruimte om tijdens een beperkt aantal reguliere 
lessen te werken aan talentprojecten. Daarin worden hogere denkniveaus aangesproken; in de 
onderbouwklassen voor de bewustwording van de eigen interesses, het leren maken van keuzes 
en het nemen van de verantwoordelijkheid daarvoor. Daarnaast wordt in de bovenbouw een 
aantal verrijkingsprogramma’s aangeboden.

52    | Jaarverslag 2020 vereniging OMO - Schoolverslagen - Rodenborch-College



•

•
•
•
•
•

Roncalli Scholengemeenschap
www.roncalli-boz.nl
rector: Barbara Baelemans a.i. (Ludo Heesters tot 1 november 
2020)
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
Verbeteren van de cultuur in de school
Nieuwe organisatiestructuur per schooljaar 2021-2022
Stevige maatregelen treffen vanwege de positie van vwo/havo en de determinatie
Aandacht voor de huisvestingssituatie
Inzet van stichting LeerKRACHT! om verbeteringen door te voeren

Terugblik
Inzet Stichting LeerKRACHT!
Per schooljaar 2020-2021 werken we samen met deze stichting om met de werkwijze van 
duurzaam verbeteren, gezamenlijk tot een verbeterslag te komen op het gebied van 
determinatie, bovenbouwsucces en leerlingbegeleiding. Wekelijkse bordsessies, 
leerKRACHTcoaches, gezamenlijk lesontwerp en werkbijeenkomsten zijn de ingrediënten om de 
slag te slaan. De aanloop is met horten en stoten gegaan, veelal online en met enige weerstand. 
We hebben inmiddels kleine successen behaald die een bijdrage gaan leveren aan onze 
vraagstukken.

Versterken organisatie
In het voorjaar van 2020 heeft de voormalige rector een onderzoek laten uitvoeren naar de 
organisatiestructuur en cultuur. Met de komst van de rector a.i. is door haar bevindingen samen 
met de resultaten van eerder onderzoek een voorstel voor een nieuwe organisatiestructuur 
gedaan, waarmee de MR heeft ingestemd. Per schooljaar 2021-2022 gaat de school werken met 
een rector en een conrector onderwijs, een manager bedrijfsvoering en vier managers onderwijs 
die worden ondersteund door vier leerlingcoördinatoren (docent met een taak). Hiermee komt er 
duidelijkheid in taken en verantwoordelijkheden dat ten goede komt aan de cultuur in de school.

Roncalli, méér dan een diploma!
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Bèta-profilering
Het nieuwe vak PRO-SCIENCE is verder uitgewerkt om het bètaprofiel te versterken door middel 
van vakoverstijgende projecten. Dit vak wordt doorontwikkeld in brugklas-2 waarbij 
uitgangspunten van d&p worden geïntegreerd in dit praktijkvak.

Digitalisering 
Dit schooljaar is gewerkt aan de volgende stap in de implementatie van Blended-learning. 
Inmiddels beschikken de eerste drie leerjaren over een Chromebook en is het onderwijs daarop 
aangepast. In 2021 gaan docenten werken met een snellere Chromebook waardoor de 
mogelijkheden om online onderwijs te geven worden uitgebreid.

Roncalli vwo/Excellent 
In het kader van het versterken van het vwo is ook het afgelopen jaar een homogene vwo-
excellent brugklas van start gegaan. Leerlingen die meer uitdaging willen, kiezen voor deze klas. 
De docenten die lessen verzorgen, worden begeleid door het expertisecentrum voor 
hoogbegaafden, Exentra uit Antwerpen.

Corona en onderwijs 
Uiteraard hebben leerlingen en medewerkers van de school te maken gehad met het dichtgaan 
van de school in maart 2020 en daarna de opstart vanaf juni 2020 en het wegvallen van de CE 
examens voor de eindexamenleerlingen. Hoe vervelend ook heeft dit wel een enorme boost 
gegeven aan de digitalisering van ons onderwijs en de digitale vaardigheden van onze docenten. 
Gelukkig lag er al een visie en uitgewerkt plan rondom digitalisering van ons onderwijs en 
hebben we daar de vruchten van kunnen plukken. Vanaf start van het nieuwe schooljaar en de 
2  (gedeeltelijke) schoolsluiting hebben diverse keren leerlingen thuis les gevolgd vanwege 
klachten en ook lessen op school gevolgd waarbij de docent thuis was. Met de subsidie 
‘achterstanden wegwerken’ hebben we leerlingen extra lessen laten volgen via Lyceo en extra 
aandacht besteed aan het sociaal emotioneel welzijn. Momenteel lopen er subsidie aanvragen 
om extra aandacht te kunnen geven aan de leerlingen die dat nodig hebben.

e
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Rythovius College
www.rythovius.nl
rector: Marleen van den Hurk-van Son
opleidingen: vwo, havo, mavo 
locatie:

Eersel

Het Rythovius College 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. De school 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
Sectie-schoolleidinggesprekken: vakwerkplannen, opbrengsten, onderwijskundige 
ontwikkelingen en de toetsing en examinering zijn onderwerp van gesprek
Aansluiting bij WON netwerk en ontwikkeling volledige WON-leerlijn
Benutten regionale samenwerking om aan te sluiten bij de slimme maakregio De Kempen
Technologie in ontwikkeling voor alle afdelingen

Terugblik
Schoolplan 
De belangrijkste speerpunten van het schoolplan zijn het positieve leerklimaat, brede vorming en 
openheid en verbondenheid met de omgeving. Binnen de drie afdelingen wordt gewerkt met 
jaarplannen. In deze plannen is de gedeelde visie, naast het accent per afdeling, duidelijk 
zichtbaar.

Mavo 
De mavo-afdeling heeft het accent liggen op het anders organiseren van het onderwijs zodat 
het beter aansluit bij de behoefte van de leerlingen en hun autonomie bevordert. Dit doen zij 
door te werken met het leskanaal ‘LessonUp' en door het aanbieden van flexuren voor alle 
leerlingen. Voor de invulling van de flexuren mogen de leerlingen zelf kiezen uit diverse 
lessen en trainingen die per periode wisselen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van het vak Technologie en Design voor de bovenbouw.
Havo 
De havo-afdeling heeft het accent liggen op het bevorderen van de motivatie van leerlingen. 
Dit doen zij door vakken in samenhang met elkaar te brengen door een thematische 
benadering. Daarnaast laten zij leerlingen meer keuzes maken in aanloop voor een 
toetsweek: zelfstudie, extra uitleg voor bepaalde vakken en studie onder begeleiding van 
vakdocenten. Hierdoor krijgen leerlingen meer verantwoordelijkheid en leren zij hiermee om 
te gaan. Er is een goede samenwerking met Fontys Hogescholen met name op het gebied 
van technologie-oriëntatie.

Een kleine school, met grote mogelijkheden!
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• Vwo 
De vwo-afdeling heeft het accent liggen op de verrijking en verdieping voor leerlingen, het 
zogenaamde flexcellentieprogramma. Daarnaast zijn zij gestart met WON in klas 1 
(verwonderen en prikkelen: Smart Technology), 2 (verwonderen en robotica: First Lego 
League), 4 (onderzoeksvaardigheden), 5 (academisch schrijven) en 6 (profielwerkstuk). De 
ontwikkeling voor klas 3 (totaalconcept verwonderen: Big History) is volop bezig.

Positieve groepsvorming
In het kader van het speerpunt uit het schoolplan ‘een positief leerklimaat’, worden onze 
docenten getraind om hun eigen invloed te versterken in de verschillende fasen van 
groepsvorming. Het onderdeel positieve groepsvorming wordt geïntegreerd in de 
introductieactiviteiten.

Onderwijs in coronatijd 
Ondanks de coronacrisis zijn we in staat om de onderwijsontwikkelingen de ruimte te bieden. 
Uiteraard worden hier de positieve effecten van het onderwijs in coronatijd in meegenomen zoals 
de versnelde expertise op het gebied van digitalisering. 
Daarnaast zetten we flink in op extra ondersteuning op het gebied van vakdidactische 
ondersteuning, hulp bij de executieve functies, coaching en extra ondersteuning voor het  welzijn 
van de leerlingen.
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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, in regulier of 
leerlinggestuurd onderwijs. Were Di Drie biedt natuurlijk leren. In 
workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en 
via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten. 
Invoering van natuurlijk leren op havo/vwo wordt voorbereid. Bij de 
Were Di Academy kunnen alle leerlingen kennismaken met de meest 
uiteenlopende sporten en culturele activiteiten. 

Organisatie in ontwikkeling
Samenwerking binnen teams
Professionaliseringstraject van het management
Ondersteuning en ontwikkeling didactische vaardigheden docenten
Versterking communicatie intern en extern

Terugblik
Onderwijs in coronatijd 
De noodzaak om medio maart 2020 plotsklaps en vrijwel onvoorbereid over te stappen van 
‘fysiek’ onderwijs op ‘afstandsonderwijs’ heeft een enorme impuls aan de digitale vaardigheden 
van vrijwel alle betrokkenen gegeven. Veel docenten gaven op ingenieuze wijze aantrekkelijke, 
activerende online lessen. In de eerste euforie meenden we een goede oplossing voor langdurig 
gebruik gevonden te hebben, maar snel werd duidelijk dat de kracht van het medium beperkt is. 
Leerlingen leren het meeste in een sociale context, tijdens de ontmoeting met hun 
medeleerlingen en hun docenten. 
Toen we in juni 2020 weer naar school mochten, bleken duidelijke verschillen in de vorderingen 
van leerlingen. Dat leidde tot ‘maatwerk’, een vorm van gepersonaliseerd leren waar de school 
steeds meer ervaring in op wil doen – en nu dus noodgedwongen deed. We verwachten dat 
online vergaderen en online lesgeven op de lange termijn een waardevolle aanvulling op ons 
arsenaal zal blijken te zijn.

Telefoonbeleid 
Dat Were Di een van de eerste scholen was die iedere leerling verplichtte een laptop mee naar 
school te brengen, heeft de school een voorsprong gegeven die misschien ook wel remmend 
gewerkt heeft. De verplichting van een laptop in de les leidde bijna onvermijdelijk tot de 
acceptatie van mobiele telefoons op tafel, in de tas, in de broekzak en heel vaak: in de hand. 
Uiteindelijk riep het gebruik van mobieltjes een stevige discussie in de school op, waarbij 
leerlingen en ouders zich niet onbetuigd lieten. Er kwamen ‘mobieltjeshotels’ in de lokalen voor 
klas 1 tot en met 3 en sinds augustus ook voor klas 4.

“superleuk … omdat je veel persoonlijke aandacht krijgt”
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Noodzakelijk onderhoud 
2020 was niet het jaar om grootse en meeslepende nieuwe plannen te starten. De aandacht ging 
immers vooral uit naar het primaire proces dat flink onder druk stond. Wel konden we de 
noodzakelijke vernieuwingen van de examencommissie bespreken en voorbereiden. Hetzelfde 
geldt voor het toetsbeleid; er was gegronde aanleiding om met elkaar in gesprek te gaan over de 
noodzaak van toetsen, de frequentie, uniformiteit en transparantie. En dat gesprek zal ook in 
2021 en daarna nog gevoerd worden.

Teambuilding en –ontwikkeling
De school wil vooral werken in teams; dat is praktisch en organisatorisch gerealiseerd. In de 
praktijk blijkt dat teamleden elkaar nog niet zo goed kennen (bijvoorbeeld door de grootte van 
het team) en dat er nog wel eens in ‘eilandjes’ gedacht wordt. Samen één school worden, is 
misschien wel het belangrijkste voornemen van het schoolplan, waaraan nu uitvoering gegeven 
gaat worden. Een goede sfeer en professionele arbeidsomstandigheden zijn bevorderlijk voor de 
collegiale samenwerking. En daarnaast blijven de teams ook met elkaar in contact om in 
gezamenlijkheid de schoolbrede onderwijsvisie gestalte te (blijven) geven.
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Scholengroep Het Plein
www.sghetplein.nl
rector: Corinne Sebregts 
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo en pro
locaties:

Aloysius De Roosten, Eindhoven
‘t Antoon Schellenscollege, Eindhoven
Helder havo/vwo, Eindhoven
Praktijkschool Eindhoven, Eindhoven
Sint-Joriscollege, Eindhoven
Vakcollege Eindhoven, Eindhoven

Scholengroep Het Plein biedt in zes vestigingen 
in Eindhoven alle vormen van regulier 
voortgezet onderwijs. 
Het handelen is gebaseerd op het morele 
kompas van de scholengroep. In iedere school is 
de leerling het hart van het onderwijs. We leren 
leerlingen om nu en in de toekomst actief bij te 
dragen aan de samenleving. We omarmen 
diversiteit en laten leerlingen hun drijfveren 
onderzoeken, talenten ontwikkelen en dromen 
waarmaken. De school is een kansrijke leer- en 
leefomgeving, waar we bouwen op de bijdragen 
van medewerkers, leerlingen en ouders.

Organisatie in ontwikkeling
Visie ontwikkeld op herstructurering en aansturing van de scholengroep.
Gestart met implementatie aansturing door leidinggevenden op persoonlijk leiderschap van 
alle medewerkers door coachend leiderschap en het bieden van meer professionele ruimte.
Gestart met de herpositionering van Scholengroep Het Plein in het Eindhovense scholenveld, 
waarbij verandering van naam het voertuig is om onze boodschap te vertellen.
Implementatie MS-Office365.
Concretisering van bovenschoolse samenwerking op het gebied van onder meer Onderwijs 
en ICT (OICT), leerlingondersteuning, inclusie en leesbevordering.
Extra aandacht voor verzuimpreventie, reflectiegesprekken en fysieke en sociale veiligheid 
voor medewerkers en leerlingen.

Terugblik
Scholengroep Het Plein in coronatijd
De coronacrisis en de maatregelen die vanuit de overheid vanaf maart 2020 zijn genomen om de 
verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ertoe geleid dat de scholen van SHP hun 
onderwijs meerdere keren hebben aangepast om de drie functies van onderwijs (kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie) gegeven de omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen 
waarborgen. Voor iedere vestiging van SHP betekende dit dat er andere keuzes gemaakt werden. 
De vestigingen verschillen in doelgroep, onderwijsprogramma’s en gebouwelijke mogelijkheden 
om volgens de RIVM-richtlijnen te werken. De centrale stafdiensten werkten voornamelijk vanuit 
huis en de implementatie van MS-Office 365 werd versneld uitgerold. De bekendmaking van de 
nieuw naam en huisstijl van Scholengroep Het Plein als onderdeel van de herpositionering werd 
uitgesteld naar maart 2021. Ook de livegang van het vernieuwde centrale intranet en de nieuwe 
decentrale intranetomgevingen voor iedere school als toegangspoort naar SharePoint, werden 
uitgesteld tot januari 2021.
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Aloysius De Roosten in coronatijd
Aloysius De Roosten (ADR) is een school voor vmbo-t met een determinatie onderbouw (K/G/T). 
De school is tijdens de eerste lockdown overgestapt op digitaal onderwijs en is daarna verder 
gegaan met hybride en online onderwijs. ADR is gehuisvest in een modern schoolgebouw waar 
de ventilatie op orde is, maar de lokalen zijn niet groot genoeg om de leerlingen onderling 1,5 
meter afstand te laten houden. Om de examenklassen toch onderwijs te bieden met toepassing 
van de 1,5 meter maatregel zijn examenklassen verdeeld over twee lokalen. De docent pendelt 
tussen de groepen. De leerlingen in leerjaar 1, 2 en 3 krijgen online onderwijs. Docenten hebben 
intervisie en digitale collegiale visitatie om kennis te delen en zich gezamenlijk verder te 
bekwamen in het verzorgen van digitaal onderwijs.
Vanaf maart 2020 volgen kwetsbare leerlingen wel fysiek les op school. Voor alle leerlingen is 
ingezet op extra ondersteuning, die onder andere bestaat uit vakgerichte begeleiding en 
ondersteuning, leren leren en extra mentorgesprekken. Binnen de school zijn zorgen over 
leerlingen vanwege hun psychische gesteldheid door de aanhoudende lockdown.

‘t Antoon Schellenscollege in coronatijd 
De leerlingen van het Antoon Schellenscollege (ASC) hebben slechts twee jaar de tijd om hun 
potentieel waar te maken en door te stromen naar de bovenbouw van een andere reguliere 
vmbo-school. De leerlingen van het ASC hebben allen een zware ondersteuningsbehoefte, 
waardoor de zorg om deze leerlingen door de lockdown extra groot is.
Veel leerlingen hebben een gebrekkige beheersing van executive vaardigheden (zoals plannen, 
aanpakgedrag, en structureren), waardoor het voor hen moeilijk is om het onderwijs digitaal te 
volgen. Deze leerlingen moesten juist in de schoolse context het gedrag leren dat past bij een 
onderwijssetting, zoals het omgaan met een prikkelrijke omgeving. De lockdown was voor hen 
zeer nadelig. De mentoren hielden zeer intensief contact met de leerlingen en de extra 
kwetsbare leerlingen konden – binnen de maatregelen – steeds naar school komen.

Helder havo/vwo in coronatijd 
Als één van de weinige scholen was Helder havo/vwo (HHV) al gericht op het inzetten van 
digitale leermiddelen voordat de coronacrisis uitbrak. De eerste lockdown in maart 2020 
betekende voor HHV een vlotte overstap naar volledig digitaal werken. De school heeft echter 
toch wat tijd nodig gehad om de juiste manier van werken te vinden. De ouders en leerlingen 
zijn steeds om feedback gevraagd en er zijn activiteiten georganiseerd die de socialiserende 
functie van het onderwijs versterken. Zo is er regelmatig een digitale nieuwsbrief uitgestuurd om 
de verbinding met de school als vertrouwde sociale omgeving te behouden. Hoewel de ouder- en 
leerlingtevredenheid over het onderwijs tijdens de lockdown op HHV goed was, had de school in 
toenemende mate zorgen over de psychische gesteldheid van de leerlingen als gevolg van de 
aanhoudende lockdown. Internaliserende problematiek als depressiviteit en gevoelens van 
eenzaamheid kwamen steeds meer voor.

Praktijkschool Eindhoven in coronatijd 
De leerlingen van Praktijkschool Eindhoven (PSE) volgen veel praktijkgericht onderwijs. De 
praktijkvakken zijn moeilijk digitaal vorm te geven. PSE heeft gezocht naar alternatieven door 
leerlingen thuisopdrachten te geven en de controle en bespreking daarvan via de digitale 
middelen vorm te geven. PSE constateerde dat leerlingen en hun ouders zich in korte tijd digitale 
vaardigheden hebben eigen gemaakt. Zo gebruikten meer ouders Magister dan voor de 
coronacrisis. 
De begeleiding van de leerlingen door mentoren was zeer intensief. De mentoren hadden 
dagelijks contact met leerlingen en ondernamen direct actie als zij het gevoel hadden dat ze een 
leerling ‘kwijtraakten’. Sinds de beslissing van de overheid om het praktijkonderwijs open te 
houden maar wel 1,5 meter onderling afstand te eisen, konden niet alle leerlingen tegelijkertijd 
naar school. De school werkte daarom met halve groepen, halve dagen op school aanwezig. Het 
is PSE gelukt om – voor zover de stages toegestaan waren –  vrijwel alle leerlingen op stage te 
laten gaan en te laten uitstromen naar arbeid als het uitstroomprofiel dat aangaf.
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Sint-Joriscollege in coronatijd 
Het Sint-Joriscollege (SJC) heeft door het grote aantal leerlingen en de complexiteit van het 
onderwijs een omvangrijke verandering in het onderwijs ondergaan. Alle docenten zijn 
overgegaan op digitaal onderwijs waarbij de structuur van begeleiding door coaches direct 
waardevol bleek. De coaches hebben intensief contact met de leerlingen.
Het SJC heeft er - na eerste experimenten met het online realiseren van de volledige lesduur - 
voor gekozen om de lesduur voor instructie te bekorten, zodat de leerlingen zich kortere tijd 
concentreren op de lesstof en daarna tijd hebben voor de verwerking.
In het SJC wordt binnen de Topsportafdeling al enige jaren afstandsonderwijs gegeven om 
leerlingen de mogelijkheid te geven topsport en onderwijs te combineren. De kennis en ervaring 
die daarmee is opgedaan, kwam goed van pas.
De school heeft geïnvesteerd in het hanteren van een planningsprogramma voor 
onderwijsorganisaties, waarbij leerlingen keuzes konden maken uit te volgen lessen. Zij mochten 
ook kiezen bij wie zij de lessen volgden. Dat gaf soms bijzondere combinaties, bijvoorbeeld als 
een bovenbouwleerling lessen van een onderbouwdocent wilde volgen. Een positief neveneffect 
is dat docenten hierdoor elkaars lesprogramma’s goed leren kennen. Dit kwam de coherentie van 
het onderwijsaanbod ten goede.

Vakcollege Eindhoven in coronatijd 
De populatie leerlingen van Vakcollege Eindhoven (VCE) vraagt bijzondere aandacht. De 
leerlingen hebben een basis- of kaderniveau, maar voor veel van hen is dat een pittige 
cognitieve belasting. Daarnaast zijn veel leerlingen kwetsbaar, onder andere door hun 
thuissituatie. Voor de praktijklessen geldt dat deze moeilijk online zijn vorm te geven. Aan een 
auto sleutelen of een muurtje metselen, gaat niet digitaal. Theoretische vakken zijn beter online 
vorm te geven, maar voor die vakken is de motivatie over het algemeen niet hoog. Vakcollege 
Eindhoven heeft dan ook een sterke voorkeur voor fysiek onderwijs.
Voor VCE is er nog een extra lastige situatie, omdat de praktijkexamens gespreid zijn over het 
schooljaar en in leerjaar 3 starten. Daardoor betekenden de steeds wisselende maatregelen 
(strenger en dan weer versoepeling) voor Vakcollege Eindhoven dat er steeds moest worden 
aangepast, omdat het examen van de leerlingen geen gevaar mocht lopen.

En verder… 
Is het ArbeidsToeleidingsCentrum (ATC) van Praktijkschool Eindhoven verhuisd naar een nieuwe 
locatie op bedrijventerrein ESP in Eindhoven.
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Sint-Janslyceum
www.sjl.nl 
rector: Jean Wiertz
opleidingen: vwo, havo, mavo
locatie:

’s-Hertogenbosch

De 10 van het Sint-Jans

Creatieve school
Verbonden met en dichtbij de stad Den 
Bosch
Groene en gezonde omgeving
Gelegen in een veilige buurt
Goede bereikbaarheid
Uitstekende examenresultaten
Beproefd onderwijs
Leuke studiereizen
Ambitieuze leercultuur
Uitstekende sportfaciliteiten: eigen 
sportvelden en een mooie sporthal

Organisatie in ontwikkeling
In nauwe samenwerking met bedrijfsleven, gemeente en Bossche onderwijsinstellingen 
wordt gewerkt aan een ambitieus plan rond gezonde leefstijl en duurzaamheid.
De kunstvakken worden geïntegreerd en krijgen een stevigere positie in school.
Het onderwijs wordt nóg nadrukkelijker leerlinggericht. Leerlingen worden meer betrokken 
bij de processen in de school.

Terugblik
In de coronatijd is het gelukt om goed onderwijs te blijven geven door een enorme 
digitaliseringsslag te maken. Leerlingen, ouders en docenten zijn positief over de 
verworvenheden en willen deze in de toekomst voor een deel blijven inzetten.
Er zijn aanpassingen in de lessentabel gedaan om meer flexibiliteit in de lesroosters mogelijk 
te maken. Dit is noodzakelijk om de ambities uit ons schoolplan te kunnen verwezenlijken.
Er heeft een audit plaatsgevonden met betrekking tot het eindexamen en het PTA. De 
resultaten waren positief en de genoemde verbeterpunten worden opgepakt.
Er zijn werkgroepen opgestart rond gezonde voeding (Jumbo Experience) en duurzaamheid.
De leerlingenraad is weer een actieve club geworden met vertegenwoordiging vanuit alle 
afdelingen en leerjaren.

Een beetje apart en vooral heel goed…

62    | Jaarverslag 2020 vereniging OMO - Schoolverslagen - Sint-Janslyceum

https://www.sjl.nl


•

•
•
•

•
•
•

Sondervick College
www.sondervick.nl 
rector: Monique van Roosmalen
opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo
locatie:

Veldhoven

Het Sondervick College is een school voor vmbo basis/kader, mavo, havo en 
vwo. Prachtig gelegen op de Kempen Campus in Veldhoven. Iedere leerling heeft een eigen 
gebouw als uitvalsbasis. Dat is fijn, want dat voelt veilig en vertrouwd. Zo hebben onze 
leerlingen de voordelen en faciliteiten van een grote school, maar ervaren ze de gemoedelijke 
sfeer van een kleine school.

Organisatie in ontwikkeling
Meer dan goed onderwijs
Ondernemend groeien
Wereldburgerschap tussen Brainport en De Kempen

Terugblik
Schoolplan
Steeds beter worden. Dat is waar we naar streven op het 
Sondervick College. Met elkaar, voor elkaar, door elkaar. In 
ons schoolplan beschrijven we hoe we dat gaan doen. Het schoolplan is vastgesteld voor de 
periode 2020-2024 en ging in op 1 november 2020. In het schoolplan staan de kernwaarden 
ambitieus, verantwoordelijkheid, verbinding en vertrouwen centraal. De komende jaren werken 
we aan drie strategische thema’s:

Meer dan goed onderwijs
Ondernemend groeien
Wereldburgerschap tussen Brainport en De Kempen

In een korte animatie is het schoolplan samengevat.

Onderwijs in coronatijd
We bieden al enkele jaren laptoponderwijs aan. Dit heeft ons veel voordeel opgeleverd bij het 
aanbieden van onderwijs op afstand. Er kon snel geschakeld worden, waardoor de lessen online 
konden worden gegeven. Uit een onderzoek onder onze leerlingen kwam naar voren dat ze 
tevreden zijn met de online lessen. Maar dat ze het contact met docenten en klasgenoten wel 
echt missen. Ook wij misten onze leerlingen enorm en stuurden ze daarom deze online 
videoboodschap.

Brainportschool
In 2020 ontvingen we, na een uitgebreide audit, het predicaat Brainsport School. Een Brainport 
School staat voor het aanbieden van onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de wereld van 
morgen, waarin een lerend leven essentieel is. Als Brainport School werken we intensief samen 
met bedrijven in de regio om zo bij jongeren een onderzoekende en ondernemende houding aan 
te leren. 

Meer dan goed onderwijs
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Nieuw op het Sondervick
In schooljaar 2020-2021 startten we met een tweetalige mavo. Ook werd er een sportklas 
gestart; een groep leerlingen die na hun reguliere lessen samen sporten. We hebben al enkele 
jaren een fanatiek First Lego League team. Dit jaar kregen zij voor het eerst les van een hybride 
docent die werkzaam is bij ASML.
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Theresialyceum
www.theresialyceum.nl 
rector: Cisca Zweers (Tomas Oudejans tot februari 2020)
opleidingen: vwo, havo
locatie:

Tilburg

Respectvol omgaan met elkaar is de basis voor een goed, plezierig en veilig werk- en 
leerklimaat. Centraal staat het leveren van inspanningen gericht op studiesucces. Sfeer en 
resultaten gaan hand in hand en daarom is er ook tijd voor ontspanning en voor de ontwikkeling 
van de leerling als mens.

De rijke traditie en historie van de school is nog steeds van invloed op de cultuur. Voorbeelden 
hiervan zijn de belangstelling voor kunst en cultuur, de waarde(n)-gerichtheid, de zorg en 
begeleiding en het open en respectvol schoolklimaat.

Het Theresialyceum is cultuur- en begaafdheids- profielschool. De school heeft een speciaal 
programma voor hoogbegaafde leerlingen. De verlengde brugperiode geeft leerlingen de kans de 
keuze voor havo of vwo tot ver in het derde jaar uit te stellen.

De school probeert een pedagogisch-didactisch klimaat te creëren dat de leerlingen uitdaagt een 
zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Er wordt zo nodig in ruime mate hulp geboden en 
leerlingen die meer aan kunnen worden gestimuleerd extra vakken in hun programma op te 
nemen. Een evenwichtige balans is daarbij van belang.

Organisatie in ontwikkeling
Met het plan ‘Theresia durft te dromen, durft te doen’ wordt uitdagend onderwijs ontwikkeld. 
Er worden momenteel geen grote nieuwe wijzigingen aangebracht zodat collega’s in het 
nieuwe systeem nieuwe routines kunnen opbouwen.
De uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben onder andere 
geresulteerd in een scholing van de schoolleiding voor de ontwikkeling van waarderend 
leiderschap. Van hieruit is, onder alle gremia in de school, bijvoorbeeld een waarderend 
onderzoek gestart, naar welke koers de school wil vastleggen in het nieuwe schoolplan. Een 
en ander is terug te vinden in het waarderende gesprek.

Terugblik
Corona
Een groot gedeelte van het jaar werd gedomineerd door Corona en de daaruit voortvloeiende 
maatregelen. Nadat sluiting van de scholen in maart een feit was werd er, vanuit dat ene doel: 
het onderwijs aan leerlingen zo goed mogelijk doorgang laten vinden, eensgezind gewerkt aan 
het online-onderwijs. De onderlinge samenwerking en kennisdeling zorgde voor een steeds 
professionelere aanpak van het online-onderwijs. Ook in het hybride lesgeven, je les die je aan 
leerlingen fysiek geeft streamen voor de leerlingen thuis, werden docenten meer en meer 
bedreven.

Leerling die verantwoordelijk wordt voor zichzelf en anderen
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Natuurkunde
De vaksectie natuurkunde ondernam verdere stappen in het maximaliseren van de 
zelfstandigheid van leerlingen en het formatief handelen van de docent. De resultaten in de 
bovenbouw lijken te verbeteren ten opzichte van de resultaten die gehaald werden in 
voorgaande jaren. Het door de periodes heen formatief toetsen met een summatieve toets aan 
het eind van het schooljaar, zoals dat in de bovenbouw gebeurde, is uitgebreid naar de 
onderbouw.
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Van Maerlantlyceum
www.vanmaerlantlyceum.nl 
rector: Emmeken van der Heijden 
opleidingen: havo, atheneum, gymnasium
locatie:

Eindhoven

Het Van Maerlantlyceum is van oudsher een 
school waar de mens en zijn verbinding met 
anderen centraal staat. Op school wordt 
samengeleefd en samen geleerd, met respect 
voor diversiteit en de eigenheid van leerlingen. 
Iedereen kan zichzelf zijn op het Van 
Maerlantlyceum.

De school profileert zich duidelijk 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 
leerlingen 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 heeft in 2020 het schoolplan ‘Bij ons kun je gewoon jezelf zijn’ 
vastgesteld met drie strategische thema’s voor de komende vier jaar: maatwerk, leercultuur 
en relatie met de omgeving.
De school heeft een nieuwe locatie in gebruik genomen aan de Jan Luikenstraat. Deze locatie 
maakt het mogelijk in coronatijd het onderwijs te continueren en biedt perspectief als 
eventuele tijdelijke huisvesting bij de vernieuwbouw.
De plannen voor de vernieuwbouw zijn in een vergevorderd stadium. Het ontwerp voor de 
nieuwe school is gereed. September 2023 trekt de school in een vernieuwd gebouw.

Sophie Aulbers en Aimée Mulderije behaalden in 2020 de tweede 
prijs in de KNAW-onderwijsprijzen met hun profielwerkstuk ‘Horen 
zonder oren’.
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Terugblik
Onderwijsvernieuwing
Het Van Maerlantlyceum was als een van de eerste scholen om naar online onderwijs tijdens de 
schoolsluiting. De school heeft vervolgens uitdrukkelijk gewerkt aan onderwijsontwikkeling: de 
leercultuur is positief beïnvloed door de invoering van formatief evalueren. Tijdens de coronatijd 
heeft de school zich gemanifesteerd als een professionele organisatie die met duidelijke 
communicatie en gedurfde besluiten het onderwijs heeft weten te continueren en aan te passen 
aan de steeds veranderende omstandigheden.
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Varendonck College
www.varendonck.nl 
rector: Irma van Nieuwenhuijsen
opleidingen: vwo, havo, vmbo, pro
locaties:

Asten
Someren

Het Varendonck College is een echte streekschool in de 
regio Asten-Someren en biedt kwaliteitsrijk onderwijs met 
een gedegen leerlingbegeleiding. De school voelt zich 
onderdeel van de regio en werkt samen met diverse 
partners. Leerlingen worden gestimuleerd hun talenten te 
ontdekken en te benutten. Het Varendonck College staat in 
een krimpregio en gaat in deze situatie volop de uitdaging 
aan om thuisnabij en passend onderwijs voor iedere leerling in de regio vorm te geven.

Organisatie in ontwikkeling
Met ‘Grensverleggend Varendonck’ wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van onderwijs 
 voor de 21e eeuw.
In Asten ons is nieuwe gebouw bijna klaar. Het biedt alle mogelijkheden voor flexibel 
onderwijs van de toekomst.
In Someren is de financiering voor een grote verbouwing rond. In 2021 gaan we ontwerpen, 
in 2022 bouwen en in 2023 zitten alle richtingen vmbo en het praktijkonderwijs in een 
gebouw.

Terugblik
Grensverleggend Varendonck 
Het Varendonck College heeft zich 2020 als lerende organisatie laten zien. Hoewel de krimp in al 
zijn hevigheid toeslaat, kiezen we altijd voor de onderwijskundige invalshoek als we het over de 
toekomst van onze school hebben. We hebben namelijk een belangrijke opdracht: voor alle 
kinderen in onze regio thuisnabij voortgezet onderwijs vormgeven. Ook als de regio krimpt. Dat 
onderwijs moet onze leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Die toekomst is ongewis en 
vraagt om zelfstandige, verantwoordelijke, betrokken burgers die hun eigen keuzes kunnen 
maken. De krimp vraagt van ons inventiviteit en flexibiliteit in de vormgeving van ons onderwijs. 
Daar werken we met de hele organisatie hard aan, altijd vanuit de combinatie gezonde 
bedrijfsvoering en vernieuwend onderwijs. Zodat we het geld aan de goede dingen besteden.

Corona
In de coronatijd stond ons digitale onderwijs in een paar dagen. Vanuit een strakke 
crisisorganisatie hebben we ervoor gezorgd dat alle leerlingen iedere dag les hadden en we 
hadden al onze leerlingen in beeld. De processen tijdens de lockdown hebben we geregeld bij 
alle doelgroepen (leerlingen, ouders, collega’s) geëvalueerd om van te leren. We zijn trots op de 
manier waarop we het onderwijs hebben vormgegeven in deze moeilijke tijd.

Het Varendonck College bouwt aan de toekomst
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Flexibiliteit in het onderwijs
Het Varendonck bouwt ook letterlijk aan goed onderwijs. In Asten liep in 2020 een grote 
verbouwing die door de coronacrisis versneld kon worden afgerond. De nieuwe onderwijs- en 
werkruimten geven alle mogelijkheden voor flexibiliteit in het onderwijs. Zo zijn er verschillende 
soorten ruimtes om te leren, te werken en te overleggen waardoor er echt verschil tussen 
leerlingen gemaakt kan worden. Diezelfde flexibiliteit hebben we nagestreefd in de 
personeelswerkruimtes. Er zijn geen persoonsgebonden kantoren meer, maar verschillende 
zones (rumoer-ruis-rust) waarvan iedereen gebruik mag maken. Dit gebruik van de ruimte 
nodigt meer uit tot samenwerking en ontmoeting.

Verbouwing in Someren 
In 2020 is de gemeenteraad van Someren akkoord gegaan met de financiering van een grote 
verbouwing van Kanaalstraat 14, ons huidige hoofdgebouw van het vmbo. Daardoor kunnen we 
Kanaalstraat 12 afstoten, nieuwe praktijkruimtes maken op Kanaalstraat 14 en zo het aantal 
vierkante meters passend maken voor een kleiner aantal leerlingen. Deze verbouwing maakt het 
mogelijk om het vmbo een nieuw gezicht te geven. Met name voor de technische richtingen 
geeft dat veel kansen. We gaan ontwerpen in 2021, bouwen in 2022 en in 2023 is het nieuwe 
Varendonck College in Someren klaar.
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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
Verder doorvoeren van een matrixorganisatie

Terugblik
Herziening onderwijstijd
Op het Zwijsen denken leerlingen mee na over hun eigen leerroute. Eigen keuzes voor 
verbredende en verdiepende modules en begeleiding hierin zijn cruciaal. Er is, naar aanleiding 
van het feit dat de scholen (gedeeltelijk) dicht waren in het voorjaar van 2020, gekozen voor een 
nog meer flexibele invulling van de ruimte die gecreëerd was voor verbredende en verdiepende 
modules. Er kon meer gekozen worden voor ondersteuningslessen en herhalingsmodules, waar 
volop gebruik van is gemaakt. Zo was er bij uitstek maatwerk mogelijk. Voor leerlingen die meer 
uitdaging zochten, zijn er extra opdrachten ontwikkeld waaraan zij werken in het 
studeercentrum. Met meer keuzeruimte voor leerlingen verandert de rol van de mentor meer in 
die van coach. Hoe help je je leerlingen bij het maken van de juiste keuzes? En daarmee is de 
zesde rol van de leraar van Martie Slooter toegevoegd aan het instrumentarium van de Zwijsen 
leraar dit jaar, zoals beschreven in het schoolplan.

De matrixorganisatie
Het VO Veghel in het algemeen en het Zwijsen College in het bijzonder kenmerkt zich door een 
organisatiestructuur die een matrixorganisatie genoemd kan worden. Alles wat met de 
pedagogisch-didactische ontwikkeling en begeleiding van leerlingen te maken heeft is in handen 
van teams van leraren, terwijl diezelfde leraren zich vanuit hun rol in hun vakgroep bezig houden 

Onderwijs op maat, ook in coronatijd!
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met vakinhoud en vakdidactiek. Op deze manier worden verantwoordelijkheden verdeeld en 
ontstaat een wisselwerking die een zeer positieve invloed heeft op de cultuur die steeds meer 
professioneel genoemd mag worden. Leraren vullen elkaar aan waardoor een prima 
onderwijskwaliteit geleverd wordt in de brede zin van het woord. Dit wordt bevestigd door de 
waardering goed die de onderwijsinspectie voor alle afdelingen heeft toegekend.

Onderwijs in coronatijd
Dat de korte lijntjes die kenmerkend zijn voor een matrixorganisatie voordelen hebben in 
coronatijd bleek tijdens de plotselinge uitdagingen waarvoor het voortgezet onderwijs kwam te 
staan in 2020 en daarna. De snelle inzet van verschillende eigen expertises bij de overstap van 
fysiek naar volledig online onderwijs en vervolgens hybride onderwijs, zorgde in een mum van 
tijd voor een goede invulling. Effectieve facilitaire en IT diensten zijn daarbij onmisbaar 
gebleken. Alles kwam in een zesde versnelling en hetgeen we in een jaar tijd geleerd hebben 
gaat nog ver in de toekomst z’n vruchten afwerpen. Dat deze coronatijd ook veel creativiteit 
genereert bleek in de maand juni. Alle gediplomeerden hebben, toch fysiek, in kleine kring 
prachtig hun diploma uitgereikt gekregen.
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