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Uitdagingen voor de toekomst 
Tempora mutantur, nos et mutamur in illis 
 

 
Inleiding 
De tijden veranderen en wij veranderen mee. In de 130 jaar dat ons gymnasium nu bestaat, 
hebben zich vele veranderingen voorgedaan in de school en in de maatschappij. Sommige 
van die veranderingen hebben een sterke invloed gehad op ons onderwijs. Andere 
veranderingen zijn bewust of onbewust aan ons voorbijgegaan. Maar alle veranderingen en 
de reacties daarop hebben ons gemaakt tot hetgeen we nu zijn, tot waar we nu staan, en 
daar hoort een gepaste tevredenheid bij. Uit de enquête onder oud-leerlingen die vorig jaar 
is gehouden, blijkt dat onze school gewaardeerd wordt door het gevoel van kleinschaligheid, 
het persoonlijk gekend worden, de goede sfeer en de vele activiteiten en mogelijkheden die 
geboden worden. De onderwijsresultaten zijn goed. De doorstroom- cijfers en 
slagingspercentages mogen er zijn. Er is veel lof voor het programma voor loopbaan- 
oriëntatie. De school heeft het vertrouwen van ons Bestuur en de Onderwijsinspectie en ook 
de financiële resultaten zijn ruim voldoende. En als kers op de taart zijn we door Elsevier 
betiteld als beste VWO in Noord-Brabant 2018 (Elsevier, 2018). Kortom: naar de huidige 
criteria gemeten, staan we er goed voor. 
 
Maar de tevredenheid over de huidige positie en prestaties mag niet afleiden van de 
noodzaak om de maatschappelijke en onderwijskundige veranderingen te blijven 
doordenken op de consequenties voor onze school. Wij zijn geen schip dat los van de 
maatschappelijke bewegingen een eigen koers kan varen. Technologische ontwikkelingen 
leiden tot de transitie van een industriële- naar een kennis- en netwerksamenleving.  
Dit vraagt om andere kennis en vaardigheden. Er zijn daarom aanpassingen nodig om te 
bereiken dat ons onderwijs beter aansluit op de nieuwe vragen van de samenleving, het 
vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt, ouders en leerlingen (WRR, 2013). 
 
De noodzaak voor verandering wordt ook binnen de eigen gelederen gevoeld. We zien dat 
veel docenten met diverse experimenten zoeken hoe ze hun lessen beter kunnen laten 
aansluiten op de behoeften van leerlingen van deze tijd. We zien dat de leerlingen die 
tegenwoordig binnenkomen anders zijn dan tien jaar geleden: ze zijn bijvoorbeeld meer 
gewend om met digitale middelen te werken en minder gewend om zich langere tijd te 
concentreren. Leerlingen zelf geven in de enquêtes aan dat zij er behoefte aan hebben dat 
er in de les meer rekening gehouden wordt met verschillen en ieders sterke en zwakke 
punten. De aanbeveling van de Inspectie ligt in het verlengde daarvan: zij adviseert een meer 
bewuste vormgeving van het didactisch proces binnen de reguliere lessen waarbij 
differentiatie een duidelijke plaats dient te krijgen. Volgens de Inspectie ligt de uitdaging van 
de school er vooral in de professionaliteit van de individuele docenten samen te brengen en 
om te vormen tot een geheel dat groter is dan de som der delen (Inspectie voor het 
onderwijs, 2016).  
 
Wij kiezen voor onze school een benadering vanuit waarderend perspectief: versterk wat 
werkt. Vanuit die optiek is het de komende periode de uitdaging om enerzijds het goede te 
versterken en anderzijds de aanpassingen te verwezenlijken die nodig zijn om ons onderwijs 
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bij de tijd te houden. Het leerproces van de individuele leerling zal nog meer centraal 
moeten staan.  
 
In dit schoolplan worden de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar 
vastgelegd. Het geeft aan waar we staan, wat we willen behouden en borgen en waar we in 
de komende periode naar streven: de ambities die we willen realiseren. 
 
Dit schoolplan is opgesteld in de wetenschap dat zich in de bestuurlijke aansturing van onze 
school in de komende jaren een belangrijke wijziging zal voordoen. De Raad van Bestuur van 
het ROC West-Brabant heeft de nieuwe koers voor de komende jaren eind 2017 
aangekondigd. De colleges onder het ROC gaan zich concentreren op beroepsonderwijs en 
versteviging van de beroepskolom. Daarom zoeken wij voor het Stedelijk Gymnasium én 
voor Graaf Engelbrecht naar een andere bestuurlijke inrichting. Het ROC heeft in overleg met 
de rectoren van het Stedelijk Gymnasium en Graaf Engelbrecht gekozen voor een zorgvuldig 
proces en gedegen onderzoek naar de toekomstmogelijkheden. Dat proces van ontkoppeling 
kan daardoor enkele jaren duren en zal in de komende periode veel tijd en energie gaan 
vragen. Maar wij realiseren ons dat het in de eerste plaats de school zelf is die zorg draagt 
voor goed onderwijs en dat een bestuur zorgt voor de voorwaarden waaronder een school 
dat kan doen. De uitdaging ligt dan ook vooral in het realiseren van de ambities uit ons 
schoolplan terwijl tegelijkertijd het proces van ontkoppeling vorm krijgt. 
 
Tot slot nog iets over het tot stand komen van dit schoolplan. Het plan is niet achter het 
bureau geschreven, maar is het resultaat van de inbreng van velen. De medewerkers van 
onze school zijn in twee bijeenkomsten met elkaar aan de slag gegaan over de vragen waar 
onze school sterk in is en waar verbeterpunten mogelijk zijn. Ouders en leerlingen zijn in 
aparte sessies gevraagd naar hun mening over onze school en ons onderwijs. Ook andere 
betrokkenen, zoals ons bestuur, het CJG en het PO is naar hun mening gevraagd. Bovendien 
zijn oud-leerlingen gevraagd naar hun ervaringen met de school en de punten waarop 
verbetering mogelijk is, met name met het oog op de aansluiting op het vervolgonderwijs. 
Daarnaast is geïnventariseerd welke ontwikkelingen van invloed zullen zijn op ons onderwijs 
en onze organisatie. Tenslotte is aansluiting gezocht bij het vorige schoolplan. De conclusies 
uit de evaluaties van de uitvoeringsplannen zijn meegewogen in dit nieuwe plan. 
 
In onderstaand schoolplan wordt onze koers voor de komende vier jaar op hoofdlijnen 
uitgewerkt. In het eerste hoofdstuk staat beschreven wat voor een school we willen zijn, 
waar we vandaan komen en waar we naartoe willen. Vervolgens wordt ingegaan op een 
aantal externe ontwikkelingen die ons voor uitdagingen stellen. In het derde hoofdstuk 
wordt ingegaan op de betekenis van onze ambities op ons onderwijs. Hoofdstuk vier gaat 
over de ondersteuning die wij willen bieden en hoofdstuk vijf gaat over de wijze waarop wij 
de kwaliteit van ons onderwijs willen borgen. De medewerkers zijn de ruggengraat van een 
organisatie, in hoofdstuk zes worden de hoofdlijnen van het personeelsbeleid beschreven. In 
het laatste hoofdstuk wordt aangeven wat de voornaamste organisatorische uitdagingen 
zijn. 
 
De concrete uitwerking van de koers en de ambities wordt vormgegeven in jaarlijkse 
uitvoeringsplannen. Het eerste uitvoeringsplan verschijnt voorjaar 2018 en zal een 
periode van anderhalf jaar bestrijken.  
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1. Wat voor school willen we zijn? 
 
Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbaar categoriaal gymnasium met circa 1.000 
leerlingen en ongeveer 115 medewerkers. De school is gevestigd in een prachtig nieuw 
gebouw aan de Nassausingel in het centrum van Breda.  
Onze school wordt bevolkt door een bijzonder type leerling. De leerlingen zijn cognitief 
begaafd, nieuwsgierig en onderzoekend van aard, hebben vaak meerdere speciale talenten 
en een brede belangstelling. Er is een intellectuele ondergrens maar de talenten schieten 
alle kanten uit. Kenmerkend is ook dat de leerlingen in potentie begaafd zijn, maar dat niet 
altijd laten zien. We verwachten dat onze leerlingen een betekenisvolle bijdrage gaan 
leveren in de samenleving, waarin ze vaak ook een vooraanstaande maatschappelijke positie 
zullen bekleden, of dat nu is in de wetenschap, kunst, het bedrijfsleven, politiek of een ander 
maatschappelijk terrein. Voor ons is het de opdracht dat wij de kaders scheppen waarbinnen 
iedere leerling met al zijn eigenheid ten volle tot bloei kan komen.  
 
We houden vast aan ons motto:  
 
‘Een moderne school met een klassieke traditie’.  
 
Met het element ‘moderne school’ in ons motto willen wij uitstralen dat wij het als onze 
opdracht zien om steeds te zoeken naar vormen van onderwijs die passen bij de 
veranderende vragen en mogelijkheden van de tijd. 
De klassieke traditie komt uiteraard tot uiting  in de vakken Latijn en Grieks. Maar daarnaast 
ook in een schoolbrede aandacht voor de democratische en humanitaire waarden die uit 
deze traditie voortvloeien. Dit in de overtuiging dat kennis van en inzicht in de ontwikkeling 
van de westerse cultuur van wezenlijk belang zijn voor het behoud van deze waarden. 
 
Doelstelling 
Uitgangspunt voor ons gymnasium is de leerling en wat die nodig heeft voor zijn 
ontwikkeling in termen van kwalificatie, socialisatie en persoonlijkheidsontwikkeling (Biesta, 
2012). De school staat voor kwaliteit in Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs en wil 
leerlingen een solide basis bieden voor het vervolgonderwijs en hun rol in de huidige en 
toekomstige maatschappij. De vorming, met de klassieke traditie als fundament, moet leiden 
tot de ontwikkeling van een open, kritische, tolerante en zelfstandige instelling ten aanzien 
van de omgeving, vanuit de gedachte dat eenieder verantwoordelijk is voor zijn eigen 
gedrag. De school wil daarom een kader scheppen waarin ruimte is voor de eigenheid van 
iedere leerling en waar intellectuele, culturele, creatieve en sociale talenten tot bloei komen 
op een wijze die optimaal recht doet aan de verschillen tussen de individuen. Wij staan open 
voor alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond, die een VWO-perspectief hebben, 
nieuwsgierig zijn, houden van uitdaging en bereid zijn doorzettingsvermogen te ontplooien. 
Wij streven ernaar dat leerlingen, ouders en personeel een gemeenschap vormen waar 
mensen van diverse achtergronden zich thuisvoelen en waar men respect en aandacht heeft 
voor elkaar. 
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Ambities voor de komende jaren 
Voor het realiseren van de doelstelling is het in de eerste plaats van belang de goede zaken, 
zoals in de inleiding omschreven, te behouden. Een radicale koerswijziging is niet aan de 
orde. Wel is het nodig om accenten te verschuiven en nieuwe mogelijkheden te exploreren 
om meer recht te doen aan het leerproces van de individuele leerling binnen de context van 
een veranderende samenleving. Voor de school is dat een uitdagende opgave. We moeten 
bij de tijd blijven en de leerlingen voorbereiden op een toekomst waar we zelf nog maar 
beperkt zicht op hebben. Vanuit de gedachte versterk het goede en omarm het nieuwe, 
hebben we hieronder een aantal punten uitgewerkt die bij elkaar onze collectieve ambitie 
vormen. Externe predicaten als bijvoorbeeld ‘Beste VWO van Noord-Brabant’ zijn mooi 
meegenomen, maar vormen geen eigenstandige ambitie. Een goede beoordeling door  
(oud-)leerlingen beschouwen wij van groter belang. 
 
1. Het leerproces van de individuele leerling staat centraal 

Ons type leerlingen vraagt om onderwijs dat op hun specifieke capaciteiten en 
talenten is toegesneden. Uitdagend onderwijs met oog voor de individuele 
verschillen is hierbij uitgangspunt. Voor ons onderwijs betekent dit dat wij meer 
aandacht hebben voor de individuele leerprocessen van onze leerlingen, goed 
onderzoeken wat leerlingen motiveert om te leren en hoe wij hen kunnen helpen een 
lerende houding en de daarbij horende vaardigheden te ontwikkelen. 
 

2. Aan samenhang tussen vakken wordt meer aandacht gegeven 

We denken dat de gymnasiale meerwaarde goed tot uitdrukking kan komen door 
leerlingen de samenhang te laten ontdekken tussen de verschillende vakken en de 
thema’s die daar aan de orde komen. We willen daarom onderwerpen vaker 
vakoverstijgend en in samenhang aanbieden. 
 

3. In de les wordt meer gedifferentieerd 

De eisen van het VWO-examenprogramma zijn de minimale basis waaraan voldaan 
moet worden. Veel van onze leerlingen hebben de capaciteit en/of het 
doorzettingsvermogen om daarbij goede resultaten te halen. Wij willen hen 
stimuleren om hun potentie tot uiting te brengen. Voor ons onderwijs betekent dit 
dat wij inspelen op deze verschillen door in de les meer te differentiëren. 
 

4. De culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming blijft essentieel in ons 

onderwijsaanbod 

“Bildung”, als culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming is een belangrijk 
onderdeel van ons onderwijsaanbod. Dit willen we tot uiting brengen door op school 
bewust aandacht te besteden aan de maatschappelijke en culturele context zowel in 
de les als in de vorm van projecten die in brede zin betekenisvol zijn. Daarbij past ook 
dat wij op school met elkaar normen voor goed gedrag vaststellen en naleven. 
 

5. Een nadrukkelijke aansluiting bij de ontwikkelingsfase van de leerling 

Wij zoeken aansluiting bij de verschillende ontwikkelingsfases van leerlingen door in 
de benadering van leerlingen te kiezen voor een opbouw van een intensievere 
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begeleiding in de onderbouw naar een steeds verder toenemende mate van 
zelfstandigheid in de bovenbouw. Die lijn zal geëxpliciteerd en versterkt worden. 

 
6. De medewerkers van de school hebben een lerende houding  

Medewerkers van de school hebben zelf ook een lerende houding. Ze staan open 
voor nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken in samenwerking met elkaar de 
mogelijke meerwaarde voor ons onderwijs. Daarbij hoort ook dat wij zaken goed 
evalueren en daarbij de mening van anderen (leerlingen, ouders, externen) 
betrekken. De schoolleiding geeft vanuit een basis van vertrouwen ruimte aan de 
medewerkers om initiatieven te ontplooien zoals docenten ook ruimte geven aan 
leerlingen om dit te doen.  
 

7. De  bestuursstructuur en interne organisatie worden geoptimaliseerd 

Onze school is nu nog onderdeel van het ROC West-Brabant en heeft binnen dit 
bestuur een eigen integrale verantwoordelijkheid. De aangekondigde ontkoppeling 
van het ROC en de zoektocht naar een nieuwe bestuursvorm zal daarom gericht zijn 
op het vinden van de beste mogelijkheid om de beste voorwaarden te scheppen om 
ons onderwijs vorm te kunnen geven. Dat vergt mogelijk een aanpassing van de 
interne organisatie. Daar zal de komende tijd intensief naar gekeken worden. 
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2. Relevante ontwikkelingen 
 
De wereld verandert voortdurend. Wat gisteren een onmogelijke droom leek, is vandaag 
gerealiseerd en morgen verouderd. Wij leiden de leerlingen op voor beroepen die nu nog 
niet bestaan en waarvoor kennis nodig is die nog niet beschikbaar is. Trends wisselen elkaar 
af, beklijven of verdwijnen. Het is van belang te onderkennen wat onderstromen zijn die van 
belang zijn voor het goed functioneren van onze leerlingen in de maatschappij. Het 
onderkennen van onderstromen die gaan prevaleren, vergt enige distantie van trends. Niet 
elke nieuwe ontdekking hoeft geïncorporeerd te worden in ons onderwijs. Maar ons 
onderwijs moet zich wel verhouden tot bestendige ontwikkelingen. We zullen ons in elk 
geval moeten verhouden tot de volgende ontwikkelingen die vanuit de wet- en regelgeving 
en vanuit de maatschappij op ons afkomen. 
 
1. Schooladvies 

Het Schooladvies als toelatingscriterium (Wet op het primair onderwijs, 1981) en de 
invoering van Passend Onderwijs (Wet op het voortgezet onderwijs, 1963) leiden ertoe 
dat onze leerlingpopulatie verandert. De selectie van leerlingen is grotendeels buiten 
onze school gelegd. Dat betekent dat wij heel duidelijk moeten zijn in wat wij 
verwachten van leerlingen om de schoolcarrière succesvol te kunnen afronden en dat we 
ook duidelijk moeten zijn in welke ondersteuning wel en welke niet verwacht mag 
worden.  
 

2. Toelating Wetenschappelijk Onderwijs  
In de toelating op het Wetenschappelijk onderwijs doen zich ontwikkelingen voor die van 
invloed zijn op ons onderwijs. Aankomende studenten hebben vaker te maken met 
decentrale selecties en per opleiding verschillende en steeds veranderende 
toelatingsprocedures. Hierdoor komt meer nadruk te liggen op de cijfers van onze 
leerlingen in het vijfde leerjaar. Bovendien is in het sectorakkoord VO 2014-2017 (VO-
Raad en OCW, 2014) afgesproken dat scholen naast het diploma een plusdocument 
meegeven aan hun leerlingen waarmee zichtbaar wordt hoe leerlingen hebben gewerkt 
aan hun brede vorming. Wij voldoen met ons testimonium al aan deze eis, maar zullen 
nog meer aandacht moeten besteden aan de vormgeving en inrichting van dit 
testimonium zodat dit een instrument wordt waardoor leerlingen nog bewuster aan hun 
brede vorming werken en zo ook hun kansen op toelating op het vervolgonderwijs 
vergroten.  
Daarnaast is het voor ons een opgave om ontwikkelingen in inhoud en aanpak van het 
Wetenschappelijk onderwijs te monitoren en te incorporeren. Om goed aan te sluiten bij 
het vervolgonderwijs, zullen we de bestaande contacten en netwerken verder 
uitbouwen en de mogelijk-  heden voor nadere samenwerking onderzoeken. 
 
 

3. Curriculumwijziging  
Er is veel discussie rondom de opbrengsten van het platform onderwijs 2032. Het 
oorspronkelijke plan is behoorlijk uitgekleed, maar de Tweede Kamer heeft wel 
ingestemd met een aantal veranderingen. Het curriculum zal geactualiseerd worden en 
Burgerschapsvorming en Digitale geletterdheid zullen daar onderdeel van uitmaken 
(Rijksoverheid, 2017). 
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 Onder Burgerschapsvorming wordt verstaan dat leerlingen kennismaken met 
democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, 
conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan 
met maatschappelijke diversiteit. Wij menen dat wij aan een aantal van deze 
thema’s al veel aandacht besteden, maar we zullen onderzoeken of wij dat met 
meer nadruk in meer in samenhang moeten vormgeven. 

 Digitale geletterdheid moet leerlingen basiskennis geven over digitalisering, 
computers en computernetwerken en het gebruik en de gevolgen ervan en ook 
inzicht geven in de wijze waarop de digitalisering van informatie en communicatie 
ons leven en onze relatie met anderen beïnvloedt en de ethische, sociale, 
juridische en economische aspecten die dat met zich meebrengt. Vooruitlopend 
op een mogelijk nieuw verplicht vak digitale geletterdheid, zoeken wij naar 
mogelijkheden om mediawijsheid op een gestructureerde manier een plek te 
geven in ons onderwijsaanbod.  
 

4. Digitalisering 
De digitalisering van de samenleving noopt niet alleen tot het verwerven van digitale 
geletterdheid, maar heeft nog meer en verdergaande consequenties voor het onderwijs. 
Waar het gaat om het gebruik van ICT is niet meer de vraag óf de middelen ingezet gaan 
worden, maar hóe ze ingezet kunnen worden bij de ondersteuning van het leerproces 
van de individuele leerling. Dit gaat betekenen dat leerlingen in verschillend tempo door 
ook inhoudelijk verschillende leerstof kunnen gaan. De rol van de docent zal gedeeltelijk 
verschuiven van kennisdrager naar begeleider van het leerproces. Wij moeten deze 
ontwikkeling adapteren, waarbij we goed moeten kijken op welke manier ICT 
ondersteuning kan bieden die van toegevoegde waarde is voor ons onderwijs en het 
leerproces van de leerlingen bevordert. Met het gebruik van ICT in het onderwijs spelen 
wij ook in op de toename van het gebruik van ICT in het PO en in het vervolgonderwijs. In 
het WO wordt steeds meer gebruik gemaakt van blended learning. En ICT wordt daar 
gebruikt voor internationale kennisdeling en co-creatie. 
Dat betekent dat wij doorgaan met het uitvoeren van experimenten en pilots rond het 
gebruik van ICT, deze evalueren, er lessen uittrekken en daar op voortbouwen. 
 

5. Lerarenregister  
De invoering van het lerarenregister (WVO, 1997) heeft invloed op het personeelsbeleid. 
Het hebben van een toepasselijke bevoegdheid, het onderhouden van de 
bekwaamheden en het bijhouden van een portfolio worden verplicht. Het Stedelijk 
benoemt daarom alleen bevoegde leraren of leraren die in opleiding zijn om hun 
bevoegdheid te halen. Tweedegraads docenten die al op de school werken worden 
gestimuleerd en gefaciliteerd om een uitgebreidere bevoegdheid te halen. Verdere 
professionalisering van de docent op vakinhoud maar ook op didactisch en pedagogisch 
gebied wordt al gestimuleerd en zal in verband met de registratie een nog nadrukkelijker 
plek krijgen in de gesprekkencyclus. 
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6. Privacywetgeving 
In 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (Europese Unie, 2016) 
van kracht. Die Europese regelgeving gaat van grote invloed zijn op de procedures 
rondom privacy die wij in de school hanteren en in onze communicatie met onze 
leerlingen, ouders en externen. Wij zullen hier met de inrichting van onze 
informatiestromen rekening mee moeten houden. De school gebruikt al 
modelbewerkingsovereenkomsten voor digitale leermiddelen en zal de voorstellen over 
de implementatie van de privacywetgeving volgen die komen van de VO-raad en 
Kennisnet. 
 

7. Groei van de school 
Met ongeveer 1000 leerlingen, is onze school niet meer klein te noemen. De groei van 
onze school tot dit duizendtal heeft invloed de manier waarop we onze organisatie 
inrichten. Met het aantal van 1000 leerlingen wordt de school door de leerlingen 
gelukkig nog wel als kleinschalig en persoonlijk ervaren. Dit uitgangspunt willen we 
behouden, maar er zal ook recht gedaan moeten worden aan de noodzaak tot meer 
structuur en afspraken. Het getal van duizend is wel een maximum. Het gebouw is onder 
de huidige omstandigheden geschikt voor dat aantal, meer leerlingen zijn niet te 
huisvesten. 
Terug naar een beduidend geringer leerlingaantal is overigens ook niet wenselijk. 
Afgezien van de personele consequenties, zou dit snel leiden tot financiële vraagstukken. 
De huidige grootte biedt voldoende financiële ruimte om onze ambities waar te maken. 
Daarom proberen wij onze in –en uitstroom zodanig te richten dat wij een stabiel 
leerlingaantal handhaven van circa 1.000. 
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3. Onderwijs 
 

Wij realiseren ons dat leren zich afspeelt binnen én buiten het klaslokaal en gaat over zowel 
het opbouwen van kennis en vaardigheden als over het ontwikkelen van een lerende 
houding.  
Met ons motto in gedachten, ligt de uitdaging voor ons onderwijs vooral in het steeds weer 
realiseren van aansluiting bij de veranderende samenleving, terwijl we onze tradities en de 
zaken die ons sterk maken, blijven koesteren en verder uitbouwen.  
In hoofdstuk twee hebben we onze collectie ambitie samengevat in zeven speerpunten. Aan 
vier van die punten kunnen we concrete acties koppelen die ons onderwijs kunnen 
versterken. 
 
Het leerproces van de individuele leerling staat centraal 
Voor ons onderwijs betekent dit dat wij bij onze leerlingen de ontwikkeling van specifieke 
kennis en vaardigheden stimuleren die passen bij de gewenste lerende houding. 
Voorbeelden daarvan zijn het vermogen om te reflecteren op het eigen handelen, het geven 
en ontvangen van feedback, het leren zien van samenhang tussen vakken, het prikkelen van 
de nieuwsgierigheid, het aangaan van experimenten, het leren in samenwerking met 
anderen en het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Om 
bovenstaande te realiseren willen we de volgende zaken ondernemen: 
 Uitbreiden van het palet van didactische werkvormen waardoor de focus minder komt 

te liggen op het eindresultaat en de feedback na de toets en meer op het leerproces zelf 
ook tijdens de les zelf. Dat betekent een uitbreiding van de rol van de docent. Naast 
kennisdrager is de docent tevens begeleider van het leerproces. 

 Voortzetten, intensief volgen, evalueren en uitbouwen van de projecten waarbij ICT 
wordt ingezet als ondersteuning van het leerproces. Dit betreft onder meer stimuleren 
van het gebruik van digitale leermiddelen die aan methodes zijn gekoppeld en het 
gebruik van digitale lesmethodes. Steeds staat daarbij de vraag centraal hoe ICT 
enerzijds een waardevolle ondersteuning kan zijn voor het leerproces en anderzijds wat 
dit betekent voor de rol van de docent. 

 Voortzetten en uitbouwen van praktijkonderzoek naar motivatie van leerlingen in 
samenwerking met andere scholen en de SHZG (Teeuwisse, Langevelde, & Buurt, 2017). 

 Het monitoren van ontwikkelingen in het Wetenschappelijk Onderwijs en op grond 
daarvan mogelijk het herontwerp van de leerlijn academische vaardigheden. Doelen zijn 
de leerattitude van leerlingen schoolbreed versterken en het nog beter gericht 
voorbereiden op een vervolgstudie. 

 De wijze van toetsing verdient aanpassing. Toetsen behoren ondersteunend te zijn aan 
het leerproces door aan de leerling te laten zien waar die staat. Dus als een bewijs van 
bekwaamheid en als diagnostisch middel en als middel voor het geven van feedback. De 
primaire functie is niet controlerend, maar stimulerend. Dat betekent dat wij op zoek 
gaan naar mogelijkheden om vaker formatief te toetsen. Summatieve toetsen zullen 
gebruikt blijven worden voor kwalificatie en als borging van de effectiviteit van ons 
onderwijs. 

 Het ontwikkelen van een PLTO (plan van leerdoelen en toetsen onderbouw) waarbij de 
leerdoelen van alle vakken op een overzichtelijke wijze gepresenteerd worden en 
leerlingen aan de hand van studiewijzers in toenemende mate zelfstandig aan het leren 
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zijn waarbij de docent de ontwikkelingsfase van de individuele leerling in beeld houdt en 
indien nodig bijstuurt. 
  

 

Aan samenhang tussen vakken wordt meer aandacht geven 
 Het voortzetten en uitbouwen van vakoverstijgende verbindingen tussen secties, zoals 

bijvoorbeeld het overleg voor Moderne Vreemde Talen en het modulaire 

voorbereidingsprogramma voor de klassieke reis waar collega’s van diverse vakken een 

inhoudelijke bijdrage aan leveren. 

 Het zoeken naar mogelijkheden om vakken in combinatie aan te bieden zoals 

bijvoorbeeld schrijfopdrachten waarbij het vak Nederlands kijkt naar de taalkundige 

aspecten en een ander vak naar de inhoudelijke aspecten. 

 Het voortzetten en uitbouwen van vakoverstijgende extra-curriculaire trajecten zoals 

Science en Robotica in de onderbouw.  

 We streven ernaar dat culturele activiteiten verbonden worden met andere vakinhoud 

en dat leerlingen de samenhang en betekenis leren zien.  

 

In de les wordt meer gedifferentieerd 
Conform de aanbeveling van de Inspectie is er in het algemeen een meer bewuste 
vormgeving van het didactisch proces binnen de reguliere lessen nodig. Er kan beter 
ingespeeld worden op de verschillen tussen leerlingen door ook binnen de les meer te 
differentiëren. De lesvorm, het tempo, de afwisseling instructie en verwerking en meer 
algemeen de opbouw van de les verdienen daarbij de aandacht. Richtinggevend daarbij is 
dat niet steeds iedere leerling hetzelfde hoeft te doen, maar juist datgene wat in zijn of haar 
leerproces belangrijk is. Overigens hoeft dit niet altijd en voor iedere les  te gelden.  
Differentiatie is helemaal niet nieuw voor onze school. Op veel plaatsen en in veel lessen 
wordt al gedifferentieerd. Verschillende docenten zijn ook bezig om te experimenteren met 
een aanpak en met lesvormen waarmee beter wordt ingespeeld op verschillen tussen 
leerlingen. Deze aanpak en experimenten zullen in de komende periode verder uitgebouwd 
en ondersteund worden. Ook zal bezien worden hoe deze benadering meer structureel 
geborgd kan worden (zie Kwaliteitszorg- en borging). 
 
 Initiatieven voor een meer gedifferentieerde aanpak worden gestimuleerd en 

ondersteund. 

 Waar in lessen wordt gedifferentieerd, wordt dit geborgd door het deel te laten zijn van 

een sectieplan. 

 We gaan door met versterkt talenonderwijs (Cambridge Engels, DELF Frans, Goethe 

Duits en DELE Spaans).  

 We koesteren onze status als Olympiadeschool en blijven actief meedoen met alle 

olympiades. 

 We gaan door met bijzondere projecten zoals bijvoorbeeld het Honoursprogramma van 

de SHZG (2013) 
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De culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming blijft essentieel in ons 
onderwijsaanbod 
Ons onderwijsaanbod kenmerkt zich doordat het niet alleen voldoet aan de minimumeisen 
voor het behalen van een VWO-diploma, maar door een brede invalshoek waarin ook 
culturele, maatschappelijke en persoonlijke vorming belangrijk gevonden worden. Dat komt 
tot uiting door de facilitering van muziek, toneel en beeldende kunstvormen. Maar ook door 
het rijke en gevarieerde programma van reizen en excursies. En de deelname aan 
competities zoals bijvoorbeeld debatwedstrijden en sportieve krachtmetingen met andere 
scholen.  
We ondersteunen de vrijwilligerscommissie die leerlingen in contact brengt met organisaties 
die vrijwilligers zoeken. En we geven leerlingen de ruimte zich te ontwikkelen in allerlei 
commissies zoals Vivat en de daarbij aangesloten commissies. 
Kortom: wij gaan door met het aanbieden van een breed scala aan vakken en zeer veel 
extra-curriculaire mogelijkheden tot ontplooiing. We staan ook open voor nieuwe 
activiteiten, maar we toetsen deze aan de in dit schoolplan uitgezette koers en houden in de 
gaten of er organisatorisch ruimte voor is. 
 

 We houden vast aan een gevarieerd en rijk programma waarbij we de onderdelen 

meer gestructureerd willen evalueren en indien nodig bijstellen. 

 We blijven uitvoering geven aan activiteiten als het Nyenrodeproject en het 

Gemeenteproject.  

 Bestaande en nieuwe initiatieven worden getoetst aan hun bijdrage aan de realisatie 

van dit schoolplan. 
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4. Ondersteuning 
 

Wij streven ernaar iedere leerling de ondersteuning te bieden die hij nodig heeft. Dat willen 
wij in de eerste plaats doen door een veilige leer- en leefomgeving bieden. Een goede 
ondersteuningsstructuur is essentieel hiervoor. De lijn van ondersteuning loopt van docent 
via mentor naar de ondersteuningscoördinator en eventueel de tweede of derdelijnszorg. 
 
Ondersteuning begint bij de docent. Van elke docent wordt verwacht dat die beschikt over 
de basisvaardigheden om te signaleren dat een leerling ondersteuning nodig heeft, zelf 
daarop weet in te spelen en weet wanneer een derde ter ondersteuning ingeroepen moet 
worden. 
Wij kiezen voor de mentor als spil in de begeleiding, deze vervult een centrale rol in de 
relatie leerling-ouders-school. De mentor kan advies inwinnen bij de ondersteunings- 
coördinatoren. De ondersteuningscoördinator organiseert de extra ondersteuning die voor 
sommige leerlingen nodig is. Daarbij vervullen de orthopedagoog, zorgcoaches en 
teamleiders een rol, en wordt samengewerkt met externe organisaties zoals CJG, Ambulante 
Begeleiding, Siriuz en Bureau Leerplicht.  
 
Ondersteuning is gericht op alle leerlingen. Naast de leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben om te voldoen aan het basisniveau op onze school zijn er ook leerlingen die 
meer dan gemiddelde capaciteiten hebben. Ondersteuning moet ook gericht zijn op déze 
leerlingen. De hierboven beschreven structuur kan daaraan een bijdrage leveren, maar dat 
kan ook in de vorm van organisatorische maatregelen of faciliteiten. 
 
De manier waarop wij de ondersteuning vormgeven is in 2013 vastgelegd in een 
ondersteuningsplan dat iedere vier jaar wordt herijkt. 
 
Een nadrukkelijke aansluiting bij de ontwikkelingsfase van de leerling  
De uitgesproken ambitie dat wij nadrukkelijk aansluiting zoeken bij de ontwikkelingsfase van 
de leerling betekent wat voor de benaderingswijze van de leerlingen in het algemeen en 
voor de mentor in het bijzonder. De mentor van een eerste klas geeft intensieve begeleiding, 
zowel wat betreft het welbevinden van de leerling als wat betreft het aanleren van 
studievaardigheden. Deze mentor zal ook vaker contact hebben met ouders. De intensiteit 
van de begeleiding neemt in de loop van de jaren steeds verder af en verandert van 
karakter. In de bovenbouw zal in toenemende mate een beroep worden gedaan op de 
zelfstandigheid van de leerling en wordt gestimuleerd dat een leerling bij problemen zelf 
initiatieven neemt om daar iets aan te doen. We willen deze benaderingswijze consequenter 
gaan doorvoeren en uitdragen aan leerlingen en ouders.  
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5. Kwaliteitszorg en -borging 
 
Hoewel de basiskwaliteit en ook het surplus van ons onderwijsaanbod in orde is, vergt de 
borging van de kwaliteit in de komende periode aandacht. Het vastleggen van afspraken en 
regels is in de eerste plaats van belang om te kunnen evalueren. Niet vastleggen om het 
vastleggen, maar om een vervolg te kunnen geven dat in lijn is met eerdere afspraken en 
een bijdrage levert aan het totaal. De school kent pareltjes in het geven van aandacht aan 
het individuele kind, de aansluiting van het onderwijs op het niveau, de afweging van de 
beste benadering en het stimuleren van de ontwikkeling. Het is belangrijk dat wij deze 
pareltjes meer met elkaar delen en dat we, door het openstaan voor reflectie, een lerende, 
professionele gemeenschap realiseren. Op die wijze wordt gewerkt aan een gedeelde 
standaard die voor iedereen duidelijk maakt waar de school voor staat. 
Naarmate het leerproces van de individuele leerling centraler komt te staan, neemt de 
diversiteit binnen het onderwijs toe en dus ook de individuele vrijheid van leerlingen en 
docenten. Bij meer vrijheid hoort meer verantwoording afleggen. Kwaliteitszorg- en borging 
is daarbij nodig om aan leerlingen, ouders en overheid verantwoording af te kunnen leggen. 
 
De verbetering en bewaking van het onderwijsbeleid vindt op verschillende niveaus plaats: 
a. Op schoolniveau door het faciliteren van de professionalisering, de evaluatie van de 

resultaten, de organisatie van feedback op de prestaties en het formuleren van 
beleidslijnen en, zo nodig, het gericht sturen op verandering en verbetering. De 
resultaten worden ook systematisch vergeleken met die van andere gymnasia. 

b. Op groepsniveau, met name binnen secties door het stimuleren van een lerende 
organisatie, het laten analyseren van de resultaten en het laten maken van een 
sectieplan. In dit plan worden naast de vakinhoudelijke ontwikkelingen ook de 
elementen van het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en de benodigde scholing 
geformuleerd. Ook de ontwikkeling en borging van de pedagogische en didactische 
vaardigheden moeten een vast onderwerp van gesprek zijn binnen de secties (‘peer-
learning’ en ‘peer-review’). Hoewel het primaire aangrijpingspunt voor het bevorderen 
van de kwaliteit bij de secties ligt, vormen vakoverstijgende projectengroepen een 
impuls voor kwaliteitsverbetering.  

c. Op individueel niveau door het voeren van functioneringsgesprekken, onder meer over 
het maken van afspraken over gerichte scholing. Deze gesprekken vormen, naast alle 
tussentijdse gesprekken, een vast aangrijpingspunt om de medewerker als lerend 
individu te monitoren en te stimuleren. 

 
In de huidige situatie worden bovenstaande zaken al toegepast, maar nog niet overal 
structureel en systematisch. Voor een goede kwaliteitszorg- en borging moet er een plan 
gemaakt worden waardoor een structurele en systematische aanpak wordt gevolgd. 
Onderdeel van dat plan zal zijn dat we met grote regelmaat onze voelsprieten uitzetten om 
op gestructureerde wijze te peilen wat de visie is van de eigen medewerkers, ouders, 
(oud)leerlingen en andere belangrijke spelers in onze omgeving op onze prestaties. Dat kan 
via enquêtes, maar bijvoorbeeld ook via klankbordbijeenkomsten. De afgelopen jaren 
hebben we een paar van dit soort bijeenkomsten gehad en die leverden goede inzichten op.  
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 De secties vormen het primaire aangrijpingsniveau voor het continu verbeteren van het  

onderwijsproces en de verdere professionele ontwikkeling van de docent. 
 Het sectieplan vormt de weergave van de ambities van een sectie en van de wijze 

waarop  

differentiatie in de les wordt geborgd en uitgebouwd. 
 Bij het vormgeven van de continue verbetering wordt de PDCA-cyclus gehanteerd. 
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6.  Personeelsbeleid 
 
Het te voeren personeelsbeleid wordt voor een deel bepaald door de wettelijke kaders en 
door de cao en de keuzes die je daarbinnen kunt maken. Voorbeeld daarbij zijn de 
overeengekomen functiemix (de verhouding tussen LB, LC en LD functies), de wijzigingen in 
het leeftijdsfasebewust personeelsbeleid en de paragraaf over deskundigheidsbevordering 
in de cao. Een voorbeeld uit het verleden is de wijze waarop wij de werkdrukverlichting voor 
docenten hebben ingevuld door het verlagen van het aantal lessen van 25 naar 24. Ook mag 
geconstateerd worden dat bij de uitvoering van de cao vaak maatwerk voor de medewerkers 
gehanteerd wordt als het gaat om persoonlijke omstandigheden. 
Het is niet duidelijk of in de periode 2018 – 2021 nog grote of kleine wijzigingen in de 
wettelijke kaders en de cao komen die gevolgen hebben voor het personeelsbeleid. 
Het beloningsbeleid is in 2017 opnieuw vastgesteld. Behoudens veranderingen door de cao 
of andere wettelijke bepalingen zal dit beleid voor de komende periode leidend zijn. Eén van 
de kernpunten daarin is dat daar waar ruimte is voor bevordering naar een andere functie, 
dit zal plaatsvinden op grond van bewezen kwaliteiten en niet op basis van senioriteit.  
 
De medewerkers van de school hebben een lerende houding  
Om de al eerdergenoemde uitdagingen in het onderwijs goed vorm te kunnen geven is de 
docent de allerbelangrijkste kwaliteitsfactor. De docent moet bevoegd en bekwaam zijn. 
Niet alleen op vakinhoudelijk gebied, maar ook op pedagogisch en didactisch terrein. De 
bekwaamheid op alle drie de terreinen moet ook onderhouden worden. Op het constant 
onderhouden en verbeteren van de bekwaamheden moet ingezet worden. Ook van alle 
andere medewerkers, zowel schoolleiding als ondersteunend personeel, mag verwacht 
worden dat zij voortdurend bezig zijn met hun professionalisering en het eigen handelen 
beoordelen op kwaliteit en effectiviteit en dat zij zich ontwikkelen zodat hun inzet nog beter 
bij kan dragen aan de koers van de school.  
 
De veranderingen in het onderwijs vragen van de docenten en ander personeel een 
investering in tijd om zich daarop voor te bereiden, en voor de organisatie een investering in 
faciliteiten om dat mogelijk te maken. De afgelopen jaren is het scholingsbudget al 
verhoogd, maar misschien is dat nog niet voldoende. Eventuele extra inzet van scholing zal 
getoetst worden aan de gewenste onderwijskundige ontwikkelingen.  
De uitdaging zal zijn om de individuele kwaliteiten van de docenten samen te brengen in een 
setting waarin men met elkaar in gesprek gaat over goed onderwijs en de wijze waarop dat 
vorm kan krijgen. Wat betreft de vorm willen wij daarom stimuleren dat vormen van 
professionele leergemeenschappen en ‘peer-learning’ een belangrijke plaats innemen.  
Bij de zoektocht naar nieuwe manieren om het didactisch proces vorm te geven, past ook 
het verschaffen van ruimte aan docenten om nieuwe dingen uit proberen, met elkaar en 
met leerlingen te evalueren en de opgedane kennis en inzichten te delen. Het leren kan 
alleen in een veilige omgeving. Dat betekent dat fouten gemaakt mogen worden en niet 
direct worden afgestraft. Wel mag verwacht worden dat daarvan wordt geleerd. 
 
Naast professionalisering zijn ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van invloed op het 
te voeren personeelsbeleid. Bovendien dient in de komende jaren een uitstroom van 
collega’s zich aan die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Wij hebben op dit moment 
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bevoegd en goed gekwalificeerd personeel in dienst. Bij nieuw aan te nemen personeel 
zullen we erop toezien dat die kwaliteit gewaarborgd blijft. Wij streven naar zoveel mogelijk 
eerstegraads bevoegde docenten. Hoewel wij momenteel geen moeite hebben om nieuwe, 
goed gekwalificeerde docenten aan te trekken, is het mogelijk dat dit in de toekomst wel het 
geval zal zijn. De toenemende concurrentie tussen scholen in de werving kan dan mogelijk 
gevolgen hebben voor de salarisstructuur, bijvoorbeeld door het inzetten van een 
arbeidsmarkttoeslag. Ook kan het noodzakelijk zijn om meer docenten in opleiding te 
benoemen. De interne begeleidingsstructuur zullen we in het geval van een grote toename 
van nieuwe collega’s zullen moeten uitbreiden. Het initiatief tot deelname aan het project 
professionele leergemeenschappen kan in de toekomst een belangrijke rol spelen en de 
aantrekkelijkheid van onze school als werkgever mogelijk vergroten. 
 
Een andere factor waar wij bij ons personeelsbeleid meer rekening mee willen houden is de 
aan leeftijdsfase gerelateerde ontwikkeling. De cao biedt daar een aantal voorzieningen 
voor. Maar wij willen bezien of er kleine organisatorische aanpassingen mogelijk zijn 
waardoor het voor oudere werknemers makkelijker wordt gemaakt om hun kennis en 
ervaring op een goede manier in te zetten voor de school.  
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7. Organisatie 
 

De organisatie moet erop gericht zijn om de randvoorwaarden vorm te geven voor onze 
primaire taak: het bieden van goed onderwijs aan onze doelgroep. Docenten vervullen 
hierbij een sleutelrol, maar ook de schoolleiding en de onderwijsondersteunende 
medewerkers hebben hierin hun taken. 
 
Organisatiestructuur 
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is de organisatiestructuur gewijzigd. Tot dit 
schooljaar bestond de directie uit een rector en een conrector. Daarnaast waren er drie 
teamleiders (leerjaar 1/2, 3/4, 5/6). Gezamenlijk vormen zij de schoolleiding.  
Met ingang van dit schooljaar bestaat de directie uit een rector en twee conrectoren. Zij 
hebben de beleidsportefeuilles onderling verdeeld en opereren onder 
eindverantwoordelijkheid van de rector. Per jaarlaag is een jaarlaagcoördinator aangesteld, 
waarbij de jaarlagen 4 en 5 zijn gecombineerd. De jaarlaagcoördinator is het aanspreekpunt 
voor leerlingen, ouders en mentoren en organiseert de activiteiten voor de betreffende 
jaarlaag. 
 
Schoolleiding 
Naast de verantwoordelijkheid voor het functioneren van het geheel van de organisatie 
(inclusief bedrijfsvoering en het financieel gezond houden), heeft de directie ook als taak om 
de kwaliteit van het primaire proces te bewaken, te borgen en waar nodig te bevorderen. 
Dat komt onder meer tot uiting in de gesprekken met de secties over hun jaarplannen en de 
bevordering en borging van de kwaliteit. Daarnaast zullen projecten geëntameerd en 
gestimuleerd worden die gericht zijn op kwaliteitsbewaking en bevordering, zoals 
bijvoorbeeld het stimuleren van professionele leergemeenschappen, het motivatieproject en 
het gebruik van ICT in het onderwijs. 
De teamleiders maken deel uit van de schoolleiding. Zij dragen verantwoordelijkheid voor 
respectievelijk de jaarlagen 1 en 2, 3 en 4 en 5 en 6. Daarnaast bevorderen zij het 
functioneren van de mentoren en zien zij toe op het functioneren en het welzijn van de 
medewerkers waar zij leiding aan geven. 
 
Ondersteunend personeel 
Onderwijsondersteunende medewerkers vormen de ‘backbone’ van de organisatie. Zonder 
hun voortdurende inzet en alertheid zouden docenten en directie hun taken niet goed 
kunnen uitvoeren. Hun inzet wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar is dat natuurlijk 
niet. Tal van zaken in het dagelijks werk en in de organisatie en uitvoering van activiteiten 
zouden niet goed lopen als er geen sprake van ondersteuning zou zijn. Voor een aantal 
processen en procedures is het van belang dat die (goed) beschreven worden, zodat ook 
duidelijk is waar welke verantwoordelijkheden liggen en gekeken kan worden of er 
aanpassingen in de structuur nodig zijn. 
 
De bestuursstructuur en interne organisatie worden geoptimaliseerd 
De huidige structuur van de schoolleiding bestaat inmiddels ruim 5 jaar. In die tijd is de 
school gegroeid zowel wat betreft leerlingen als wat betreft personeel. Bovendien staan er, 
zoals gezegd, door de ontkoppeling van het ROC grote bestuurlijke veranderingen op til. 
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Daarom wordt op korte termijn de huidige structuur en werkwijze van de schoolleiding 
geëvalueerd en indien nodig aangepast. Mogelijk wordt daarbij externe ondersteuning 
gezocht.  
Een verandering van de bestuurlijke situatie heeft betekenis voor de hele schoolorganisatie. 
Dit proces vergt een continue afweging van alle belangen waarbij de focus ligt op het 
creëren van de omstandigheden waaronder wij het onderwijs kunnen realiseren zoals wij 
dat voor ogen hebben. De rector is namens de school de kartrekker in dit proces, daarbij 
ondersteund door de overige leden van de schoolleiding. De Medezeggenschapsraad zal in 
dit proces een belangrijke gesprekspartner zijn.  
Apart aandachtspunt vormt onze interne wijze van communiceren. Ook hierbij geldt dat we 
ons moeten aanpassen aan de omvang van de organisatie die we inmiddels hebben bereikt. 
Dat betekent dat we duidelijk moeten maken langs welke wegen we intern communiceren 
en waar bijvoorbeeld onze regels en protocollen te vinden zijn. 
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