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Voorwoord 

 

Dit schoolplan beschrijft conform de wet op het Voortgezet Onderwijs artikel 24 het onderwijskundig 

beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs zoals dat gevoerd wordt op de vestiging Burggravenlaan van het 

Bonaventuracollege in de periode 2018-2022. Het schoolplan is een verantwoordingsdocument 

zowel voor het bestuur en overheid als voor personeel, ouders, leerlingen en externe 

samenwerkingspartners.  

Procedure schoolplan  

De directie heeft, in samenwerking met het schoolteam, gewerkt aan de totstandkoming van het 

schoolplan.  De in het schoolplan aan de orde komende thema’s zijn een voortzetting van de in de 
voorgaande jaren ingezette ontwikkelingen op zowel het onderwijskundige als het 

leerlingbegeleidingsdomein. Daarnaast is de profilering van de school een domein dat ook in dit 

schoolplan aan de orde komt.  

Op basis van evaluaties, kwaliteitsgegevens en informatie over nieuwe en/of op handen zijnde 

ontwikkelingen hebben de schoolleiding, het schoolteam en diverse andere stakeholders de 

afgelopen periode tijdens diverse bijeenkomsten de speerpunten voor de komende  4 jaar 

vastgesteld. Het strategisch koersdocument ‘Leren met en van elkaar’ 2018-2022 van SCOL, het 

sectorakkoord van de VO Raad en het Toezichtkader Inspectie zijn kaderstellende documenten. Ten 

slotte zijn onze ambities gevoed door maatschappelijke en internationale ontwikkelingen en door 

inzichten uit diverse  publicaties en onderzoeken. 

 

Het bevoegd gezag stelt zich door middel van de akkoordverklaring verantwoordelijk voor het 

ondersteunen, bewaken van hetgeen in het schoolplan is beschreven. De directie stelt het 

schoolbestuur op de hoogte van de bereikte doelen door middel van speerpunten en 

managementrapportages zoals vastgelegd in de monitoringcyclus van SCOL Leiden. 

 

Opbouw van het plan 

Het plan is als volgt opgebouwd. Eerst geven we een samenvatting van de strategische koers van 

SCOL, en beschrijft de school de eigen missie/visie, als uitgangspunten van het schoolplan. 

Vervolgens wordt ingegaan op de uitwerking van het Onderwijskundig beleid, de Kwaliteitszorg en 

het Personeelsbeleid. Er wordt waar mogelijk een onderscheid gemaakt tussen de uitwerking van de 

wettelijke voorschriften, de gerealiseerde aspecten van kwaliteit en de eigen doelen/ ambities.  

Voor alle overige informatie betreffende onze school verwijs ik naar onze website. 

 

Namens het team van de Burggravenlaan, 

Drs. E.A. Nagel 

Directeur 
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1. BONAVENTURACOLLEGE BURGGRAVENLAAN 

 

De vestiging Burggravenlaan is samen met een drietal andere vestigingen onderdeel van het 

Bonaventuracollege (BRIN nummer 21GW). Onze school is gehuisvest in het prachtige 

Rijksmonument aan de Burggravenlaan 2 en heeft een dependance aan de Sumatrastraat 201. Wij 

zijn een brede scholengemeenschap en verzorgen onderwijs voor Mavo, Havo, Atheneum en 

Gymnasium voor 1.200 leerlingen. 

 

1.1 Onze identiteit  

Onze school vindt haar levensbeschouwelijke oriëntatie in de katholieke traditie. De secularisatie en 

alle daarmee samenhangende maatschappelijke ontwikkelingen zijn ook op het Bonaventuracollege 

van invloed. Van zowel de leerlingpopulatie (de doelgroep) als  het docentencorps en ondersteunend 

personeel is nog slechts een minderheid belijdend katholiek. Wel vertalen wij, onbewust en soms 

bewust, Bijbelse waarden in ons dagelijks leven en werken. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn 

zorg, waardering en respect voor elkaar, betrokkenheid bij de wereld om ons heen en het ontplooien 

en inzetten van onze talenten voor anderen. Door steeds weer een kansrijke en uitdagende leer- en 

werkomgeving te bieden, en ons onderwijs op een verantwoorde wijze te vernieuwen, geven wij 

vorm en inhoud aan deze uitgangspunten en de erfenis van Bonaventura. 

 

Historie  

Bonaventura,  eigenlijk Giovanni di Fidanza geheten, was een Franciscaanse theoloog en filosoof. Geboren in 

1221 in Bagnoregio en gestorven in 1274 in Lyon. Van 1257 tot 1273 was Bonaventura generaal van de 

franciscanen. Hij schreef in die hoedanigheid het officiële heiligenleven van Franciscus van Assisi, de stichter 

van de franciscanen. Zelf wordt Bonaventura vaak als tweede stichter van zijn orde gezien. Hij 

reorganiseerde de orde onder andere door studie tot een vast element te maken. Paus Gregorius X 

benoemde hem in 1273 tot kardinaal en bisschop van Albano. Op verzoek van deze paus werkte hij mee aan 

de voorbereiding van het Tweede concilie van Lyon in 1274. Tijdens dit concilie overleed hij op 53-jarige 

leeftijd. Thomas van Aquino, die ook in 1274 overleed, en Bonaventura worden  beschouwd als de grootste 

theologen uit de scholastiek, een onderwijsmethode die in de 11e eeuw tot ontwikkeling kwam in de 

stedelijke scholen en verder uitgebouwd werd in de 12e en 13e eeuw aan de universiteit. Het betreft een 

logische manier van denken in tegenstellingen, een vorm van dialectiek. Daarmee was Bonaventura dus een 

belangrijke onderwijsvernieuwer. 

 

1.2 Onze missie  

Scholen hebben een belangrijke taak. Onze leerlingen zijn bij ons in een fase van hun leven waarin 

veel gebeurt en een belangrijke basis wordt gelegd om zelfstandig een plaats te vinden in de 

samenleving. Daarbij ontdekken ze wie ze zijn, wat ze kunnen, en wat ze willen. Een spannend proces 

waarin ze veel nieuwe ervaringen opdoen, keuzes maken, teleurstellingen overwinnen en successen 

ervaren.  

Wij dragen daaraan bij. Op de eerste plaats door het bieden van een veilige leef- en leeromgeving en 

het bieden van goed onderwijs dat leidt tot een passend diploma. Dit is een belangrijke voorwaarde 

voor het kunnen maken van een volgende stap op de weg van leren naar werken.  

Daarnaast willen we onze leerlingen ook gelegenheid bieden zich breed te ontplooien en te leren 

voor het leven. Dit doen we in een wereld waarin veel verandert en die minder zekerheden lijkt te 

bieden. De inhoud en vorm van werk veranderen, net als de mensen met wie we samenleven. 

Waarden waarop we onze samenleving bouwen, staan ter discussie. Dit vraagt om extra vaardigheid 

in het omgaan met verandering en anderen. Ook daar leveren wij een bijdrage aan.   

Onze school heeft met haar Mavo, Havo, Atheneum en Gymnasium (Vwo) afdelingen een breed 

onderwijskundig aanbod. Hoewel niet geheel in lijn met de maatschappelijke ontwikkeling van de 
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laatste decennia, kiezen wij bewust voor een brede scholengemeenschap en vinden wij het 

belangrijk onze leerlingen in hun leef- en leeromgeving in contact te brengen met een zo  groot 

mogelijke dwarsdoorsnede van de Nederlandse jeugd. Daarmee streven wij ernaar onze leerlingen 

een brede, open en nieuwsgierige blik op de wereld mee te geven. 

 

Ook in het onderwijs is het van belang een goede balans tussen visie en uitvoering te hebben. Aan 

ideeën is ook bij ons meestal geen gebrek. De transfer van visie/ideeën naar uitvoering is echter nog 

wel eens een aandachtspunt.       

 

1.3  Onze visie  

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school beschikt over 

een behoorlijk innovatief vermogen en heeft een stevige  toegevoegde waarde (eigen 

kwaliteitsaspecten) die voortkomen uit:   

- Onze waarden  

- Onze visie op leren  

- Mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen  

 

 

 

 
 

  

BonaBurg profiel:

De basiskwaliteit en: 

- Activerend onderwijs

- Gepersonaliseerd leren 

- Internationalisering 

- Ondernemerschap  

Maatschappelijke 
& mondiale 

ontwikkelingen 

Visie op leren:

Vygotsky, Downs, 
Fogarty, Bloom, 

Marzano en Hattie. 

Waarden: 

respect, veiligheid & 
verantwoordelijkheid  
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1.3.1 Onze waarden  

 
Kernwaarden: 

Onze school is een leef- en leergemeenschap. We gaan daarbij uit van een aantal waarden die wij 

belangrijk vinden om vanuit veiligheid met plezier te kunnen leren.  

 

Respect  

We respecteren de mensen om ons heen zoals ze zijn. 

We luisteren en laten anderen uitpraten. 

We gaan op een positieve manier met elkaar om. 

 

Veiligheid  

We zijn zuinig op elkaar en op onze spullen. 

We houden de school netjes en schoon. 

We zijn een gezonde school. 

 

Verantwoordelijkheid  

We hebben een leergierige en ondernemende houding. 

We komen goed voorbereid en op tijd in de les. 

We doen wat nodig is om onze leerdoelen te bereiken. 

 

Ook in het onderwijs is het van belang een goede balans tussen visie en uitvoering te hebben. Aan 

ideeën is ook bij ons meestal geen gebrek. Wel is, zoals in zoveel schoolorganisaties, de transfer van 

visie/ideeën naar uitvoering nog wel eens een aandachtspunt.       

 

 

Denken, durven, doen! is de slogan die kernachtig het belang van die verbinding onderstreept.   

 

  

1.3.2 Onze visie op Leren 

Onze visie op leren, ons onderwijsconcept is onder meer gebaseerd op de theorieën van een aantal 

sociaal-psychologische en onderwijskundige wetenschappers als Vygotsky, Downs, Fogarty, Bloom, 

Marzano en Hattie. 

In bijlage 5 zijn kort samengevat hun denkbeelden weergegeven. 

 

Onze visie op leren bevat de volgende doelstellingen: wij bieden activerend onderwijs, waarbij het 

bewust leren wordt gestimuleerd en leerlingen zelf verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en 
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eigenaar zijn van hun leerproces. Docenten activeren hun leerlingen, prikkelen hun nieuwsgierigheid 

om te leren en slaan daarmee een brug naar impliciet leren. Docenten bieden structuur, stellen 

doelen en reiken verschillende werkvormen aan. Zij gaan de leerlingen voor in hun 

ontwikkelingsproces om hen, met erkenning van de verschillen tussen hen en in samenwerking met 

ouders, een niveau verder te brengen.  

 

Onze school levert basiskwaliteit (zie het Onderzoekskader 2017), maar onze school beschikt over 

een behoorlijk innovatief vermogen en heeft een stevige toegevoegde waarde (eigen 

kwaliteitsaspecten). Het meest trots zijn we op onze parels: 

Internationalisering: BonaMUN (Model United Nations), versterkt talen onderwijs en 

studentuitwisselingen (Erasmus plus projecten). 

Bona Business School: van Nima A tot het middenstandsdiploma en van gastsprekers tot 

bedrijfsbezoeken.  Van het Middenstandsdiploma (Ondernemen) tot Nima A (Marketing) en van 

gastsprekers tot stages en bedrijfsbezoeken, van het schrijven van business plannen tot een 

praktische opdracht Beleggen en het afsluiten van de opleiding met een ondernemend 

profielwerkstuk. 

BonaBurg Musical: jaarlijkse musical voor en door de leerlingen. Van toneelspel tot regie, van 

techniek tot decors en van dans tot muziek. Jaarlijks zijn hier zo’n 100 leerlingen intensief bij 

betrokken.  

Gepersonaliseerd leren: versnellen, verdiepingsprogramma’s, het volgen van extra vakken, 
topsportbegeleiding. 

         

1.3.3. Mondiale en maatschappelijke ontwikkelingen  

De maatschappelijke en mondiale ontwikkelingen in de 20e en 21e eeuw hebben uiteraard hun 

weerslag op het onderwijs in de westerse wereld gehad en zullen die ook de komende decennia 

hebben. Onder invloed van die maatschappelijke en technologische ontwikkelingen heeft het 

onderwijs zich ontwikkeld van een docentgestuurd proces naar een meer interactief proces met 

daarin een grotere (mede-)verantwoordelijkheid van de leerling.  

Van Sir Ken Robinson is op youtube een filmpje te zien waarin deze ontwikkeling helder geschetst 

wordt:  https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&list=PL27E18CB00943AC23 

  

Naast een goede basiskennis wordt in de 21e eeuw de reeds in de 20e eeuw ingezette ontwikkeling 

voorgezet dat het niet alleen belangrijk is wat je weet, maar dat het steeds belangrijker wordt wat je 

kunt doen met wat je weet.  

De interesse in en het vermogen om nieuwe kennis te creëren en nieuwe problemen op te lossen, is 

de belangrijkste vaardigheid die leerlingen zich nu eigen moeten maken. De rol van de leraar is in 

deze ontwikkeling een cruciale. 

De leraar heeft veel kennis en begrip van de materie waarin hij lesgeeft, kan ondersteuning bieden 

bij de verdieping van het leerproces, is goed in het monitoren van het leerproces en het verstrekken 

van feedback die de leerling helpt bij zijn voortgang. 

Daarnaast houdt hij zich bezig met de houdingsaspecten van het leerproces (zoals zelfvertrouwen en 

motivatie) en kan hij overtuigend bewijs leveren van de positieve impact van het onderwijs op het 

leerproces van de leerling. 

 

De commissie Schnabel, die in opdracht van OC&W de opdracht kreeg om een schets van het 

onderwijs in 2032 te geven, biedt de volgende hoofdlijnen: 

- De snel veranderende (informatie-)technologie stelt het onderwijs volgens het platform voor een 

nieuwe opdracht. Kennisoverdracht blijft belangrijk, maar moet meer in balans zijn met persoonlijke 

ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. 

https://www.youtube.com/watch?v=zDZFcDGpL4U&list=PL27E18CB00943AC23
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- Toekomstgericht onderwijs: Prikkelt creativiteit en nieuwsgierigheid en leert leerlingen zich blijvend 

te ontwikkelen. Leert leerlingen omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over de grenzen 

heen te kijken. Leert leerlingen de kansen van de digitale wereld te benutten. Biedt maatwerk.  

- Onderwijs laat leerlingen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Het leert hen een vaste kern 

van basiskennis en –vaardigheden, laat hen die kennis en vaardigheden verbreden of verdiepen op 

basis van eigen mogelijkheden en interesses en vakoverstijgend te leren, denken en werken. Dat 

moet dan leiden tot zelfstandige volwassenen, die naast vaardig ook waardig en aardig zijn. 

- Persoonlijke ontwikkeling zou door het hele onderwijsaanbod heen vorm moeten krijgen, ook in 

onderdelen als levensbeschouwing, filosofie, sport, kunst en cultuur, ethiek, religie, 

levensbeschouwing, ethiek, morele vorming en kennis van religie zijn onmisbaar voor het curriculum 

van de toekomst. 

- Taal en rekenen zijn en blijven belangrijk. Wel zullen scholen meer aandacht besteden aan de 

praktische toepassing ervan. Ook digitale vaardigheden en burgerschap moeten tot de vaste kern 

horen. De vaste kern van essentiële kennis splitst zich op in drie domeinen: natuur & technologie, 

mens & maatschappij en taal & cultuur. Niet van alles een beetje, maar meer van minder. 

- Meer vakoverstijging en minder een klassieke indeling in vakken. Leerlingen die meer tijd nodig 

hebben, krijgen die ook. Dat geldt ook voor wie sneller door de stof heen gaat en verdieping en 

verbreding wil. 

- Toetsdruk én het lesmateriaal zorgen ervoor dat scholen hun vrije ruimte nog te weinig gebruiken. 

Vormen van centrale toetsing moeten blijven bestaan, maar een deel van de vaardigheden is alleen 

‘merkbaar’ in plaats van 'meetbaar'. 
- Bij dit alles speelt de leraar een stevige rol en heeft de regie over de onderwijsinhoud. Scholen zijn 

lerende organisaties. 

 

Kortom: het onderwijs heeft een zekere evolutie ondergaan en die zal, gezien de maatschappelijke, 

technologische en mondiale ontwikkelingen, ook de 21e eeuw niet stilstaan. Desalniettemin is er een 

constante in het onderwijs: de interactie tussen docent en leerling. De docent maakt uiteindelijk het 

verschil!  

 

Grafisch is onze visie op leren, onze visie op het belang van het onderwijs (het ‘primaire proces’) als 
volgt weer te geven:   
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1.4 De organisatie 

Managementstructuur en organisatiestructuur.  

Onze visie op organisatiestructuur wordt bepaald door twee kaders: de professionele cultuur en zo 

min mogelijk overhead (‘lean and mean’). 
De professionele cultuur heeft als basis dat de professional zo veel mogelijk zeggenschap, 

verantwoording en ruimte krijgt. Daar staat tegenover dat de professional rekenschap aflegt over de 

werkwijze en behaalde resultaten. Afspraak is afspraak, oplossingsgericht en ontwikkelingsgericht 

zijn hierbij kernbegrippen. Dat betekent onder andere dat wij een zo groot mogelijk deel van onze 

begroting aan het primaire proces (het onderwijs) besteden.   

Daarnaast dient een moderne managementstructuur te voldoen aan de volgende eisen: 

- Duidelijkheid wie aan wie verantwoording aflegt 

- Zo kort mogelijke lijnen tussen leidinggevende en medewerkers 

- Een realistische span of support/span of control voor de leidinggevenden 

 

Dit betekent dat wij drie lagen in onze schoolorganisatie hebben:  

1. Docenten, verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs (het primaire proces). 

Docenten worden direct of indirect ondersteund door het onderwijsondersteunend 

personeel.  

2. Teamleiders, leidinggevenden van de docenten en verantwoordelijk voor het mede 

vormgeven van beleid, het initiëren van innovaties, het stimuleren, ondersteunen en 

controleren van het operationele proces. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het 

welbevinden en de resultaten van de leerlingen van hun afdeling/leerlagen. 

3. Vestigingsdirecteur, integraal verantwoordelijk voor de school. Deze vormt samen met de 

teamleiders de schoolleiding (het MT).        

 

 

Organigram 
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Leerlingenpopulatie 

Onze school bestaat uit 1.175 leerlingen, waarvan 150 Mavo, 500 Havo en 525 

Atheneum/Gymnasium. De Burggravenlaan heeft een formele capaciteit van 998 leerlingen. Na een 

periode van groei, die in een dependance aan de Sumatrastraat geresulteerd heeft, is het 

leerlingenaantal het schooljaar 2018 -2019 licht krimpend. Onze leerlingen zijn voor circa 50% 

afkomstig uit de omliggende wijken in Leiden (Professorenwijk, Burgemeesterswijk, Roomburg) en de 

andere 50% afkomstig uit de randgemeenten Leiderdorp, Hazerswoude-Koudekerk, Zoeterwoude en 

Voorschoten. De regio Leiden en omstreken is een lichte krimpregio.   

 

1.5 Strategische keuzes voor onze school 

Strategische keuzes voor onze school 

Missie en visie bouwen op veel punten voort op ontwikkelingen in het verleden. In de school is dan 

ook al veel van wat we belangrijk vinden in ons onderwijs terug te vinden.  

 

Onderdelen van de visie, die gerealiseerd zijn: 

‘Van groen naar melange’: een transformatie van een politiek-ambtelijke cultuur naar een 

professionelere cultuur.   

‘De basis op orde’: na een periode van drie onvoldoende jaren zijn de resultaten van de afgelopen 
acht jaar overwegend voldoende tot goed geweest.   

Planning & control op het gebied van financiën en formatie op orde 

Ontwikkeling van speerpunten Internationalisering en Bona Business School  

Van krimp naar groei (van 840 naar 1.200 leerlingen) 

 

Komende vier jaar ligt op de Burggravenlaan de focus op het in de PDCA cyclus opnemen en 

versterken van   

 

1. Basiskwaliteit  

2. Activerend onderwijs 

3. Internationalisering  

4. Ondernemerschap 

 

Concluderend: onze school zet de komende vier jaar stevig in op het waarborgen van cyclische 

kwaliteitszorg in de vaksecties. Dat vindt zijn weerslag in de vakwerkplannen, waarin de vier  

genoemde doelen op het niveau van de sectie gemonitord en uitvoering waar nodig bijgesteld 

worden.     
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1.6 Bona Burggravenlaan: Wat willen we bereiken? 

 

 Organisatie- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

‘Goed leren, leven 
en samenleven’ 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Middelen Wanneer en met welk 

resultaat zijn we 

tevreden 

Tijd 

De wereld wordt 

steeds kleiner: 

globalisering en 

internationalisering 

Leerlingen vormen tot 

wereldburgers en 21e 

eeuwse vaardigheden 

aanleren, waaronder 

communiceren, 

samenwerken, 

mediawijsheid, 

ondernemerschap 

Internationalisering: 

uitwisselingen,  

BBS, Musical, 

BonaMUN, 

themaklassen 

Bètaplatform 

Versterkt 

taalonderwijs 

E-Twinning 

Alle leerlingen hebben 

een of meerdere extra-

curriculaire activiteiten 

ondernomen. Deze 

staan in het 

Plusdocument. 

2019-

2020 

Toenemende 

individualisering  

Het vinden van een 

verantwoorde balans 

tussen enerzijds de 

eigen ontwikkeling en  

burgerschap en 

samenleving 

anderzijds   

Versterken 

leerlingbegeleiding 

en mentoraat 2.0 

 

Maatschappelijke 

stage ‘Op de 
Waard’  en Goede 

Doelen actie 

(activiteitenweek). 

Eigenaarschap van de 

leerling aantoonbaar 

hoger dan de nul-

meting (KWS)  

2020-

2021 

De wereld wordt 

steeds technischer   

Verandering is een 

fact of life:  

technologische 

ontwikkelingen 

versterken ons 

onderwijs. Wij maken 

onze leerlingen 

mediawijs en leren 

hen verantwoord om 

te gaan met digitale 

media      

Ontwikkelen van 

een leerlijn digitale 

geletterdheid. Doel 

is het koppelen van 

oude en nieuwe 

media. Virtual 

reality is een 

onderdeel van het 

curriculum 

(schooljaar 2018-

2019 project) .  

Digitale 

geletterdheid in de 

onderbouw in het 

curriculum.  

Het inrichten van 

de mediatheek tot  

Infotheek. 

Operationalisering van 

de leerlijn digitale 

geletterdheid. 

Leerlingen zetten deze 

vaardigheden in bij de 

vakken. Deze leerlijn 

wordt in de verrijkte 

leeromgeving, de 

Infotheek, 

aangeboden.   

2019-

2020 

Onze wereld heeft 

zorg en aandacht 

nodig 

“Verbeter de wereld 
en begin bij jezelf” : 
wij gaan zuinig om 

met energie en gaan  

verspilling tegen. Wij 

maken ons 

schoolgebouw zo 

duurzaam mogelijk.   

Meerjaren 

Onderhoud Plan 

gericht op 

klimaatbeheersing 

en beheersing van 

energiekosten. 

Substantiële reductie  

van de energielasten, 

waarmee de BU een 

gemiddelde jaarlijkse 

energiebehoefte heeft.  

Scheiden en recyclen 

van afval. 

2020-

2021 
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2. ONDERWIJSRESULTATEN  

 

2.1  Onderwijsresultaten  
We vinden het belangrijk dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten 

realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. We streven zo hoog mogelijke 

leeropbrengsten na en een goede doorstroom van leerlingen.  De leerlingen van onze school behalen 

tenminste de leerresultaten die op het niveau liggen dat verwacht kan worden op grond van de 

kenmerken van de leerling populatie (volgens de Regeling Leerresultaten VO). Dat betekent dat de 

driejaarsgemiddelden van de eindexamenresultaten en van de doorstroom in de bovenbouw op of 

boven de normering liggen die er voor geldt. Bovendien behalen de leerlingen in de onderbouw het 

opleidingsniveau dat overeen komt met het basisschooladvies en lopen zij gedurende hun 

schoolloopbaan weinig vertraging op.  

 

Daarnaast hebben we nog onze eigen kwaliteitsaspecten: 

• In de managementrapportages en/of jaarplannen leggen wij onze specifieke (hogere) doelen 

vast. 

• De school heeft het beleid dat de Mavo alle leerlingen examen doen in een extra vak 

• De school biedt, onder bepaalde voorwaarden, mogelijkheden tot versneld en/of op een 

hoger niveau examineren.   

 

2.2 Sociale en maatschappelijke ontwikkeling 

Onze school besteedt structureel en systematisch aandacht aan de sociale en maatschappelijke 

ontwikkeling van de leerlingen. We doen dit omdat we onze kinderen willen opvoeden tot 

verantwoordelijke burgers. Ze moeten goed voor zichzelf kunnen zorgen en goed kunnen omgaan met 

de mensen en de wereld om hen heen (dichtbij en verder weg).  

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: internationalisering, 

waaronder ELOS, activiteitenweken,  waaronder de goede doelen actie en maatschappelijke stage Op 

de Waard.  

 

2.3  Onderwijsresultaten: Wat willen we bereiken? 

De komende jaren focussen wij ons op de Leerlingbegeleiding en coaching van leerlingen (motivatie 

en focus van de leerling), dus het bevorderen van het eigenaarschap van de leerling. Daarnaast willen 

we dat maximaal 5% van onze onderbouwleerlingen op een hoger opleidingsniveau doorstroomt naar 

de bovenbouw dan het basisschooladvies aangeeft. We streven naar een goede balans tussen een 

scherpe determinatie en het bieden van reële kansen.   
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 Onderwijsresultaten- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met 

welk resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basis op orde  Onderbouw 

doorstroom voor 95% 

in lijn met het 

basisschooladvies 

Doorlopende 

leerlijn (secties), 

RTTI-online, 

kwaliteit toetsen en 

normering.  

2018-2019 85% 

2019-2020 90% 

2020-2021 95% 

 2020-2021 

 

Ambitie 

Burggravenlaan 

Leerlingbegeleiding 

2.0 

Individuele 

gesprekscyclus: 

planning en 

evaluatie 

Herijking mentoraat 

Versterking 

eigenaarschap en 

versterken leren en 

21e eeuwse 

vaardigheden 

2021-2022 in 

alle leerlagen 

ingevoerd 
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3. ONDERWIJSKUNDIG BELEID 
 

Om de bovenstaande onderwijsdoelen daadwerkelijk te realiseren heeft onze school het onderwijs 

als volgt ingericht:  

 

3.1 Het aanbod op onze school, toetsing & afsluiting   

Wij zijn een onderwijsorganisatie die theoretisch georiënteerde leerlingen voortgezet onderwijs 

aanbiedt op de reguliere niveaus mavo/havo/atheneum en gymnasium. 

 

Wij willen dat leerlingen hun talenten actief en optimaal ontwikkelen. Daarom bieden wij onderwijs 

aan, gericht op theorie, leervaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. Door deze aanpak worden 

zowel maximaal als minimaal presterende leerlingen uitgedaagd hun begaafdheden en talent in te 

zetten om een VO-diploma te behalen dat past bij hun capaciteiten. Hiermee leggen de leerling en 

wij een basis voor een haalbaar vervolg in het vervolgonderwijs van de leerling in zowel het 

beroepsonderwijs als aan de universiteit.  

De invoering van het passend onderwijs zien wij als een logisch uitvloeisel van onze visie die erop 

gericht is op basis van respect en wederzijds vertrouwen onze leerlingen te leren omgaan met 

verschillen en hun een zo compleet mogelijk wereldbeeld mee te geven. 

Wij vinden het belangrijk dat het aanbod op onze school de leerlingen voorbereidt op het 

vervolgonderwijs en de samenleving. Het aanbod op onze school is als volgt georganiseerd:  

 

3.1.1 Aanbod 

Bonaventura Burggravenlaan biedt de volgende afdelingen aan 

Vwo (Atheneum/Gymnasium) 

Havo 

Mavo 

Deze afdelingen bieden de volgende profielen aan:  

Havo/Vwo: 

Natuur & Techniek 

Natuur & Gezondheid 

Economie & Maatschappij 

Cultuur & Maatschappij 

 

Mavo (Vmbo Theoretische Leerweg): 

Techniek 

Zorg & welzijn 

Economie 

 

Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving. 

De school biedt een breed en op de eindtermen gebaseerd aanbod dat ook de referentieniveaus taal 

en rekenen omvat. Het aanbod is dekkend voor examenprogramma’s. Het aanbod bereidt de 

leerlingen inhoudelijk goed voor op het vervolgonderwijs. Dit aanbod omvat mede activiteiten op het 

gebied van loopbaanleren (LOB).  

Leerlingen groeien op in een pluriforme samenleving. Daarom is het onderwijs gericht op het 

bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken 

met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het aanbod draagt bij aan de 

basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  

Het aanbod dat de school biedt, sluit aan bij het niveau van de leerlingen en kan gedurende de 

schoolloopbaan verdiept en verbreed worden, zodanig dat leerlingen een ononderbroken 

ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor leerlingen met een 
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taalachterstand de school een aanvullend taalaanbod heeft. Bovendien heeft de school de 

leerinhouden evenwichtig en in samenhang over de leerjaren heen verdeeld.  

 

Doorlopende leerlijn 

Binnen deze vakgebieden en profielen hebben we een breed en op de kerndoelen en eindtermen 

gebaseerd aanbod. Daarbij zorgen  wij ervoor dat de leerinhouden evenwichtig en in samenhang 

over de leerjaren heen zijn verdeeld. Deze doorlopende leerlijn organiseren wij door op het  niveau 

van de sectie deze in het vakwerkplan te beschrijven en Programma’s van Toetsing Onderbouw en 

Programma’s van Toetsing en Afsluiting van de bovenbouw op deze vakwerkplannen te baseren. In 

de vakwerkplannen worden de kerndoelen en eindtermen van desbetreffend vak benoemd en waar 

en hoe deze behandeld worden. De kwaliteit van de toetsen is middels het gebruik van de RTTI- 

standaard geborgd. Toetsen worden daarnaast door minimaal een collega van feedback voorzien.       

Ons aanbod omvat ook de referentieniveaus taal en rekenen. Dit doen wij door binnen het vakgebied 

Nederlands een methode te hanteren die het behalen van dit taalniveau borgt. Bij Rekenen wordt 

gewerkt aan een inhoudelijk nieuw curriculum.      

 

3.1.2 LoopbaanLeren (LOB)  

Wij zien LOB als belangrijk onderdeel van de begeleiding van leerlingen binnen onze school.  

• LOB is een middel ter stimulering van talentontwikkeling 

• LOB is een middel om leerlingen te ondersteunen bij het zoveel mogelijk zelfstandig sturing 

geven aan de eigen loopbaan 

• LOB als voorbereiding op maatschappelijke participatie 

Het doel van LOB is leerlingen leren kiezen en leren het keuzeproces op een zo verantwoord 

mogelijke wijze vorm te geven en zo voorbereid te zijn op een leven waarin het maken van keuzes 

voor opleiding en werk een terugkerend proces is. In het LOB-proces staat het ontwikkelen van 

loopbaancompetenties centraal: 

• Persoonlijkheidsreflectie (Wie ben ik?) 

• Capaciteitenreflectie (Wat kan ik?) 

• Motievenreflectie (Wat wil ik?)  

• Werkonderzoek (In welke branche voel ik me op mijn plaats?) 

• Loopbaansturing (Hoe maak ik de juiste keuzes?) 

• Netwerken (Wie heb ik daarbij nodig?) 

Het aanbod op onze school bereidt de leerlingen inhoudelijk goed voor op het vervolg onderwijs. Op 

onze school zijn diverse activiteiten op het gebied van Loopbaanleren (LOB). Dit is binnen onze 

school op de volgende manier ingericht:  

• Voorlichtingsbijeenkomsten  

• Begeleiding proces profielkeuze en tertiair onderwijs  

• Samenwerking met TechnoLab 

3.1.3 Burgerschap 

Onze visie op burgerschap luidt: leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme 

maatschappij. Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor 

te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, 

maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een 

bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook 

naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te 

werken met anderen. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef 

meegeven voor de samenleving.  
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Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis 

hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Het 

aanbod draagt bij aan de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Burgerschap is binnen 

onze school onder andere op de volgende manier uitgewerkt:   

• Maatschappijleer /Maatschappijwetenschappen 

• Activiteitenweken: goede doelenacties, projecten 

• Internationale uitwisselingen  

 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn een open cultuur, waarbij je mag zijn wie je bent 

gecombineerd met een rijk schoolleven. 

 

Om leerlingen te betrekken bij de gang van zaken binnen onze school, hebben we een Leerlingenraad 

en een Leerling Vereniging. De leerlingen krijgen hiermee een stem op bijvoorbeeld de volgende 

punten:  

- inrichting schoolgebouwen  

- werving & selectie nieuwe medewerkers 

- beleid 

- schoolleven: schoolfeesten, examenstunt    

Daarnaast zijn onze leerlingen vertegenwoordigd in de leerlinggeleding van de Medezeggenschap. 

Dit gremium komt gedurende het schooljaar om de 6 weken bijeen. 

 

3.1.4 Toetsing en afsluiting 

Voor de examinering heeft onze school een PTA en Examenreglement opgesteld. Deze beide 

documenten verstrekken wij jaarlijks voor 1 oktober aan de inspectie van het Onderwijs en aan de 

examenkandidaten. De PTA’s en het Examenreglement voldoen aan de wet- en regelgeving zoals 

deze zijn opgenomen in het Examenbesluit VO.   

In deze documenten wordt duidelijk gemaakt hoe de organisatie van het examen verloopt en welke 

maatregelen de school hanteert bij leerlingen die zich niet aan de regels hebben gehouden. Ook 

staat beschreven welke examens leerlingen op welke manier kunnen herkansen. Verder is duidelijk 

welke stof wanneer wordt geëxamineerd, hoe het examen meeweegt en welke mogelijke 

vrijstellingen gelden. 

De examinering verloopt volgens PTA en Examenreglement. 

 

3.2 Aanbod, toetsing en afsluiting: Wat willen we bereiken? 

Onderbouw:  

- 93% van onze leerlingen stroomt op het instroomniveau onvertraagd door naar de bovenbouw 

- 5% van onze leerlingen stroomt onvertraagd een niveau hoger door naar de bovenbouw 

- 2% van onze leerlingen stroomt onvertraagd een niveau lager door naar de bovenbouw 

Bovenbouw: 

- 95% van onze leerlingen stroomt op het instroomniveau onvertraagd door naar het 

examenjaar 

- 5% van onze leerlingen stroomt vertraagd door naar het examenjaar  

- De afdelingen behalen slagingspercentages van ruim boven de 90% 

- De secties behalen percentielscores van minimaal 50.    

Een brede vorming vinden wij van belang. In de thema’s Internationalisering (uitwisselingen) , Bona 

Business School, cultuur (waaronder het vak Kunst, de Musical), sport (waaronder het vak BSM) en 
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andere activiteiten op het gebied van schoolleven vormen het brede aanbod dat de Burggravenlaan 

aanbiedt.  

 

3.3 Ondersteuning en begeleiding  

We streven ernaar, dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en ontplooien. Daarom vinden 

we het belangrijk dat het aanbod op onze school zo goed mogelijk aansluit bij het niveau van de 

leerlingen. Dit aanbod kan gedurende de schoolloopbaan verdiept en verbreed worden, zodanig dat 

leerlingen een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.  

 

3.3.1 De ondersteuningsstructuur 

Voorafgaand aan en na binnenkomst van onze leerlingen verzamelen  we systematisch informatie 

over de kennis en vaardigheden van onze leerlingen. De afgelopen jaren hebben wij met behulp van 

het Centrum voor Begaafdheid Onderzoek door middel van een toets het potentieel en de groei van 

de leerlingen van de brugklas inzichtelijk gemaakt. Wij willen alternatieve toetsinstrumenten 

onderzoeken waarmee wij beter zicht krijgen op de aandachtsgebieden van de leerlingen.   

De toetsgegevens vergelijken we met de verwachte ontwikkeling van de leerlingen. Deze vergelijking 

maakt het mogelijk om het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van zowel groepen 

als individuele leerlingen. Aan de hand hiervan signaleren we risicoleerlingen. Formeel gebeurt dit bij 

de rapport-/leerlingbesprekingen en tijdens de gesprekcyclus met de individuele leerling. Tijdens de 

leerlingbesprekingen komt de ontwikkeling van de leerlingen aan de orde. De afspraken naar 

aanleiding van het overleg worden vastgelegd en gemonitord.  

Voor leerlingen waarbij achterstanden geconstateerd worden, willen we het onderwijs zo inrichten 

dat aandacht wordt besteed aan het bestrijden van die achterstanden.  Om dit te kunnen realiseren 

hebben we een ondersteuningsstructuur ingericht, welke is beschreven in ons school- 

ondersteuningsprofiel (zie bijlage). Deze kan als volgt worden beschreven:  wanneer leerlingen niet 

genoeg lijken te profiteren van het onderwijs analyseert de mentor in samenwerking met de 

teamleider waar de ontwikkeling stagneert en wat mogelijke verklaringen hiervoor zijn. In het 

vervolgtraject kan het intern ondersteuningsteam daarbij een rol gaan spelen. Vervolgens bepaalt 

het team wat er moet gebeuren om eventuele achterstanden bij leerlingen te verhelpen.   

Omdat we te maken hebben met verschillen, dient het onderwijsleerproces zo ingericht te worden, 

dat dit ook mogelijk is. Door middel van een aangepast aanbod, ondersteuning en/of de begeleiding 

proberen we de ononderbroken ontwikkeling van de leerling te borgen. Om na te gaan of wij dit 

realiseren, evalueren wij of het geplande aanbod ook daadwerkelijk het gewenste effect heeft op het 

leren en het gedrag van de leerlingen.  

 

3.3.2 Het bestrijden van taal- en rekenachterstanden 

Voor de leerlingen met een taal en/of rekenachterstand heeft de school een aanvullend aanbod. Dit 

is georganiseerd in een Remedial Teaching structuur. We signaleren of leerlingen taal- en/of 

rekenachterstanden hebben op basis van het leerlingvolgsysteem van het Primair Onderwijs en de 

behaalde resultaten. Indien leerlingen een taal en/of rekenachterstand hebben, verwachten wij van 

de leerling en diens ouders een actieve rol bij het inlopen van de geconstateerde achterstand en 

kunnen zij remedial teaching op een aantal ingeroosterde uren volgen.    

 

3.3.3 Het school ondersteuningsprofiel (SOP) 

Onze school beschikt over een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het school-

ondersteuningsprofiel hebben wij vastgelegd wat wij onder extra ondersteuning verstaan en welke 

voorzieningen onze school kan bieden in aanvulling op het door het samenwerkingsverband 

omschreven niveau van basisondersteuning. De medezeggenschapsraad van onze school heeft 

adviesbevoegdheid op dit ondersteuningsprofiel. De belangrijkste kenmerken/speerpunten van onze 

school zijn: de leerling op de juiste plek krijgen en het eigenaarschap (motivatie en focus) van de 
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leerling versterken. Een belangrijk instrument daartoe is de leerlingbegeleiding 2.0: de 

gesprekscyclus met de leerling en de mentor als coach. 

   

3.3.4 Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 

Om goede ondersteuning te kunnen bieden aan de leerlingen die dat nodig hebben, werken wij 

samen met andere scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in het samenwerkingsverband 

passend onderwijs  VO2801. Voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte hebben wij 

optioneel overleg met de volgende instanties: 

 

- Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland  

- Gemeentelijke Gezondheid Dienst 

- Centrum voor Jeugd en Gezin / Jeugd en Gezinsteam Roodenburg 

- Cardea 

- Ambulante Educatieve Dienst 

 

Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, leggen wij in het 

ontwikkelingsperspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling. 

Hierbij sluiten wij aan bij de werkwijze van het Samenwerkingsverband.  

 

3.4 Ondersteuning en begeleiding: Wat willen we bereiken? 

Gepersonaliseerd(er) onderwijs. Wat bedoelen we daarmee? Onderwijs dat ambitieus is en alle 

leerlingen uitdaagt zich steeds weer naar het volgende niveau te ontwikkelen (‘de zone van de 
naaste ontwikkeling’). De leersituaties komen tegemoet aan de individuele verschillen tussen 
leerlingen. Het ontwikkelen van een goed ontwikkeld navigatiesysteem voor sturing en zelfregulatie 

is een belangrijk leerdoel waar leerlingen en docenten veel aandacht en tijd aan besteden. Doel is 

dus leerlingen zoveel mogelijk zelf regie te laten voeren over hun eigen ontwikkeling. Het stimuleren 

van de motivatie en focus bij de leerling is daarbij cruciaal. Vanuit het perspectief dat iedere leerling 

uniek is, vloeit voort dat er dus geen blauwdruk is voor gepersonaliseerd onderwijs. Een mix van 

leersituaties gericht op de individuele behoeftes van de leerling lijkt het meest effectief. Wij 

realiseren ons dat die doelstelling altijd begrensd wordt door de beschikbaarheid en dus schaarste 

aan onderwijsmiddelen. Inzicht in opbrengsten van leersituaties stelt docenten in staat te bepalen 

hoe het best sturing gegeven kan worden aan wat leerlingen leren, hoe leerlingen leren, waar 

leerlingen leren en wanneer leerlingen leren.           

 

3.5 Didactisch handelen: De goede les 

Didactisch handelen 

Binnen onze school hechten wij aan een goede didactiek. Iedere docent heeft zijn of haar eigen stijl 

en de professionele ruimte om zelf inkleuring aan de les te geven. Een diversiteit aan lesvormen en 

leeromgevingen is voor zowel leerlingen als docenten een verrijking en een voorwaarde om zowel de 

schoolloopbaan als de professionele carrière interessant en uitdagend te houden. Wel dient iedere 

les  bij ons op school voorzien te zijn van een kop, een midden deel en een staart/afsluiting (zie 

bijlage 3, pedagogisch-didactisch klimaat)   

 

De docenten plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over leerlingen 

hebben. Dit doen zij door gebruik te maken van RTTI Online, Magister en de Electronische 

Leeromgeving (ELO).   

Hierdoor zorgen zij ervoor dat het niveau van hun lessen past bij het beoogde eindniveau van 

leerlingen. De aangeboden leerstof is logisch opgebouwd binnen een reeks van lessen alsook binnen 

één les.  De leraren creëren een leerklimaat waardoor leerlingen actief en betrokken zijn. Met behulp 
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van toepasselijke opdrachten en heldere uitleg structureert de docent het onderwijsaanbod zodanig 

dat de leerling zich het totale leerstofaanbod eigen kan maken.  

De docenten stemmen de instructie, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften 

van groepen en/of individuele leerlingen. De afstemming is zowel op ondersteuning als op uitdaging  

gericht, afhankelijk van de behoeften van leerlingen. Leren is een interactief proces waarbij motivatie 

en focus bij zowel docent als leerling de belangrijkste randvoorwaarden zijn. Het bevorderen daarvan 

en het leren leren zijn belangrijke doelstellingen van het mentoraat 2.0 

Wij streven een positief pedagogisch klimaat in de school na: dit betekent dat wij 

ontwikkelingsgericht denken en doen, het glas half vol is en wij in onze communicatie altijd 

oplossingsgericht zijn. In de interactie met onze leerlingen hebben wij hoge verwachtingen, maken 

veelvuldig gebruik van positief geformuleerde feedback, leren wij onze leerlingen te reflecteren op 

hun leren, leren wij onze leerlingen te evalueren op de gestelde doelen en maken we gebruik van 

moderne leermiddelen. 

 

Deze visie op een goede les en bovenstaande kenmerken op het gebied van didactisch handelen is bij 

onze leraren bekend en borgen wij door minimaal een keer per jaar door de leidinggevende een 

lesbezoek te plannen bij onze docenten en minimaal een keer per jaar door een collega docent een 

lesbezoek te plannen (‘peer review’) aan de hand van een lesobservatieformulier gekoppeld aan een 

feedbackgesprek. 

Daarnaast is het pedagogisch handelen opgenomen in onze tevredenheidsonderzoeken. 

  

3.6 Didactisch handelen: Wat willen we bereiken? 

Het ‘leren leren’ versterken. Interpersoonlijke competenties koppelen aan didactisch handelen. Meer 

variëren in werkvormen waardoor aantrekkelijker en effectievere lessen aangeboden worden (zie 2.3 

Kwaliteitsaspecten – visie op leren). 

De leerling- en oudertevredenheidscore structureel op of boven het landelijk gemiddelde voor 

vergelijkbare scholen hebben (benchmark Kwaliteitsscholen).    

 

3.7 Onderwijstijd 

Voldoende onderwijstijd is een noodzakelijke voorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs, mits goed 

ingevuld. Op onze school zorgen we ervoor dat onze leerlingen voldoende onderwijstijd krijgen. De 

gehanteerde lessentabellen verdelen de onderwijstijd zodanig over de vakken dat leerlingen in staat 

kunnen zijn het wettelijk verplichte onderwijsprogramma tot zich te nemen. De wet geeft aan dat 

elke leerling een programma moet kunnen volgen van tenminste 3700 uur voor de mavo (vmbo tl), 

4700 uur voor de havo en 5700 uur voor het vwo. Voor individuele leerlingen mag van die norm 

worden afgeweken. In de wet is tevens voorgeschreven dat een leerling jaarlijks ten minste 189 

dagen onderwijs moet kunnen volgen. 

De ingeplande onderwijstijd is in de, op de site gepubliceerde jaaragenda inzichtelijk.   

 

De lessen worden door bevoegde leraren gegeven. Indien een docent niet bevoegd is worden 

scholingsafspraken gemaakt om binnen de af te spreken termijn (2 jaar met onder voorwaarden een 

uitloop tot 4 jaar) bevoegd te geraken.     

 

Lesuitval wordt op onze school als volgt beperkt: in geval van kortdurend ziekteverzuim van een 

docent worden de onderbouw lessen overgenomen door een collega-docent. Bij geplande 

afwezigheid zorgt de docent die verlof heeft voor lesmateriaal. De school kent een korte 

aanloopperiode aan het begin van het schooljaar. De school hanteert een duidelijk beleid inzake 

(luxe)verzuim bij leerlingen conform de richtlijnen van leerplichtwet. Het didactisch concept, in 

combinatie met de maatregelen rondom lesuitval, leiden tot een efficiënt gebruik van de 

onderwijstijd.  
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3.8 Samenwerking  

Binnen het VO vindt er op diverse terreinen samenwerking plaats.  

Naast de eerdere vermelde samenwerking met het samenwerkingsverband, werkt de school (soms 

via SCOL) samen met de gemeente. We voeren de gemaakte afspraken uit die met de gemeente zijn 

neergelegd in de Lokale educatieve agenda. Hierbij is te denken aan de volgende afspraken:   

• collega-besturen voor vo, gericht op het in stand houden van een toegankelijk en gevarieerd 

onderwijsaanbod  

• passend onderwijs 

• toeleverend onderwijs, bijvoorbeeld over doorlopende leerlijnen en de overgang van po naar vo  

• vervolgonderwijs (mbo, hbo en wo)  

• lerarenopleidingen en collega-besturen voor vo, gericht op de kwaliteit en professionaliteit van 

de leraar (ROSRijnland) 

• andere vo-scholen, gericht op de kwaliteit en professionaliteit van de leraar  

• wetenschaps- en onderzoeksinstituten in het doen van onderzoek  

• instellingen op het gebied van welzijn, cultuur en sport, gericht op een brede ontwikkeling  

3.9  Onderwijskundig beleid: Wat willen we bereiken? 

De bovengenoemde doelen en ambities voor de komende periode kunnen worden samengevat in de 

onderstaande tabel.  

 

Onderwijskundig beleid- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen 

(indien bekend) 

Wanneer en met welk resultaat 

zijn we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit en 

ambitie 

Rekenaanbod in 

onderbouw 

versterken en in de 

bovenbouw binnen 

de vakken 

aanbieden 

Monovakken 

leveren input voor 

aanbod in de 

onderbouw. In de 

bovenbouw 

worden 

rekenvaardigheden 

geïntegreerd en 

toegepast in de 

les. 

Bewustzijn verhogen bij de 

leerlingen van het belang van 

rekenvaardigheid. Een gemiddelde 

of hogere score op de landelijke 

rekentoets.  

2020-

2021 

Taalverwerving 

versterken 

Woordenschat en 

leesvaardigheid 

schoolbreed 

versterken. 

Meer Lezen in de 

klas  

PLG taalbeleid 

benoemen 

Stijging van het leesplezier bij 

onderbouw leerlingen     

2021-

2022 

Zicht op 

ontwikkeling en 

begeleiding (OP2) 

Alternatief voor 

CBO-screening, 

inclusief 

toepassing. 

Implementatie toets die het 

potentieel en de ontwikkellijn van 

de leerling inzichtelijk maakt en 

praktische handvatten biedt    

2019-

2020 
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4. HET SCHOOLKLIMAAT OP ONZE SCHOOL  
 

4.1 Veiligheid 

De Burggravenlaan bevordert een veilig sociaal en pedagogisch klimaat voor leerlingen en docenten. 

In alle routes binnen de ondersteuning voor de leerling is de mentor het eerste aanspreekpunt. De 

mentor heeft als taak de sfeer in de klas zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden, waardoor de 

leerling een gevoel van veiligheid en geborgenheid ervaart dat steunt op een vertrouwensrelatie 

tussen de leerlingen onderling en tussen de leerling en mentor. De mentor is voor de leerling en voor 

de ouder het eerste aanspreekpunt. De mentor is voor de vakdocenten ook het aanspreekpunt als 

het gaat om het doorgeven van informatie over leerlingen van zijn klas. Hierbij kan de mentor altijd 

de hulp van leden van het ondersteuningsteam inschakelen. 

De Burggravenlaan heeft een veiligheidsbeleid om de sociale, psychische en fysieke veiligheid van 

leerlingen en leraren te waarborgen. Het beleid is voor alle belanghebbenden te vinden op de 

schoolsite. Het veiligheidsbeleid is geschreven uitgaand van de wettelijke eisen. Er zijn protocollen 

opgenomen hoe te handelen bij ernstige incidenten in de school. Daarin is beschreven hoe de 

incidentenregistratie is vormgegeven, namelijk via de conciërges. Op de school is een 

veiligheidscoördinator aangesteld die belast is met het opstellen en de uitvoer van het 

veiligheidsbeleid.  

Incidenten die op de school plaatsvinden worden op basis van de maatregelen uit het beleid 

afgehandeld. De Burggravenlaan neemt een aantal maatregelen om ervoor te zorgen dat het 

veiligheidsbeleid daadwerkelijk landt in de onderwijspraktijk. Zo nemen wij, om de veiligheid van de 

leerlingen te waarborgen, jaarlijks een veiligheidsmonitor af. Op dit moment gebeurt dit door middel 

van de veiligheidsmonitor uit Kwaliteitsscholen. Aan de hand van de resultaten van de monitor krijgt 

de school inzicht in de feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van leerlingen, maar ook 

van bijvoorbeeld het personeel en de ouders. De resultaten worden geanalyseerd en waar nodig 

verdiept bijvoorbeeld aan de hand van gesprekken met leerlingen. Op basis hiervan nemen we 

maatregelen.  

De school heeft een antipestcoördinator aangesteld, zodat ouders en leerlingen een toegankelijk 

aanspreekpunt binnen de school hebben in het geval van pesten. De antipestcoördinator is bekend 

bij leerlingen, via de mentoren. Tevens staat de naam van de antipestcoördinator vermeld op 

Scholen op de Kaart en op onze website. In situaties waarin gepest wordt kunnen leerlingen, ouders 

en medewerkers bij deze persoon terecht. Daarnaast coördineert de antipestcoördinator het beleid 

in het kader van het tegen gaan van pesten.  

 

4.2 Pedagogisch handelen 

Onze leraren hebben (onder meer) een vormende taak: samen met de ouders hun leerlingen te 

vormen tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met 

anderen kunnen omgaan.  Onze leraren creëren daartoe een veilig en gestructureerd klimaat waarin 

kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: eigenaarschap en 

autonomie.  

• relatie: leerlingen krijgen waardering om wie ze zijn 

• competentie: leerlingen hebben vertrouwen en plezier in hun eigen kunnen 

• autonomie:  leerlingen krijgen de zelfstandigheid om taken zelf te verrichten 

• eigenaarschap: leerlingen hebben motivatie en focus om zichzelf te verbeteren 

 

Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt 

dat de leerlingen het werk zelfstandig en samen met anderen kunnen doen. In het document 
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Pedagogisch klimaat Bonaventuracollege Burggravenlaan staan concrete afspraken en procedures 

met betrekking tot het pedagogisch klimaat van onze school beschreven.   

 

De belangrijkste kenmerken (en eigen kwaliteitsaspecten) van onze school zijn: 

- Wij hanteren een positief pedagogisch klimaat. 

- Wij hebben heldere schoolregels opgesteld. 

- Onze leerlingen gedragen zich in lijn met deze regels.  

- Alle medewerkers gedragen zich in lijn met deze regels. 

- Het welzijn en leren van de leerling en het personeel staan centraal. 

 

4.3 Schoolklimaat: Wat willen we bereiken?  

Schoolklimaat- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaat 

zijn we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit en 

ambitie 

Feedback geven en 

ontvangen 

Scholing Medewerkers staan 

open voor feedback 

en zijn 

ontwikkelingsgericht 

2020-

2021 

Docenten durven 

elkaar vanuit 

vertrouwen op een 

positieve manier 

aan te spreken 

Scholing Medewerkers staan 

open voor feedback 

en zijn 

ontwikkelingsgericht 

2020-

2021 

“De school dat ben 

jij!”  

Bovenbouw tutoren / 

‘peer to peer’. 
 

Leerlingen spreken 

elkaar aan op 

ongewenst gedrag 

2020-

2021 

Aanscherping  

antipestprotocol 

Antipestcoördinator in 

mentoruur onderbouw 

Antipestcoördinator 

en -protocol bij alle 

leerlingen bekend 

2018-

2019 
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5. BEWAKING EN VERBETERING KWALITEIT 

 

5.1 De PDCA-cyclus 

De Burggravenlaan gaat in de kwaliteitszorg cyclisch te werk en hanteert daarvoor de PDCA-cyclus 

(plan do check act), waarbij op verschillende momenten in de cyclus gestapt kan worden. Jaarlijks 

maken de scholen een Jaarplan, op basis van het schoolplan en de tussentijds verzamelde data.  

Drie keer per jaar rapporteert de vestigingsdirecteur aan het college van bestuur door middel van 

een Management rapportage (MARAP). Het jaarplan met speerpunten vormt de aanzet hiervoor. 

Aan de hand van de managementrapportage wordt geëvalueerd of de toetsbare doelen die de school 

heeft geformuleerd ook daadwerkelijk zijn behaald. De managementrapportage wordt besproken 

tussen directeur en CvB en waar nodig volgen er verbeteracties uit. De gesprekken vinden plaats in 

oktober (nadruk op resultaten, veiligheid en tevredenheidsonderzoeken), februari (monitoring van 

de voortgang van het Jaarplan met daarin de speerpunten) en juni (evaluatie). 

Door consequent bezig te zijn met de PDCA-cyclus en gesprekken (in het directeurenoverleg, de 

schoolteams, de secties en de kennisplatforms)  kan datgene wat goed gaat ook daadwerkelijk 

geborgd worden en waar nodig verbetermaatregelen worden genomen. 

 

5.2 De gegevensverzameling 

Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit van het onderwijs en de eigen ambities/ doelen van 

de scholen, verzamelt de school systematisch met behulp van diverse instrumenten gegevens over 

de opbrengsten (resultaten), het leerproces, het schoolklimaat, de veiligheid en HRM. De meeste 

instrumenten worden SCOL-breed ingezet. Daarnaast zijn er een aantal school specifieke 

instrumenten. De meeste metingen vinden op vaste tijdstippen in het jaar plaats volgens een 

vastgestelde planning (SCOL-brede en Burggravenlaan specifieke kwaliteitszorg kalender).  

 

Borgen Onderwijsproces 

In het kader van het borgen van het  onderwijsproces maken we gebruik van 

waarderingsonderzoeken. Leerlingen en ouders worden periodiek gevraagd hun waardering in kaart 

te brengen over belangrijke onderwerpen in het onderwijsleerproces, het pedagogisch klimaat en de 

pedagogische werkwijzen, veiligheid, welbevinden en school organisatorische zaken.  

De resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd in Scholen op de Kaart.  Andere 

instrumenten om het handelen van onze professionals zichtbaar te maken zijn onder meer  

lesbezoeken (leraren bij elkaar en schoolleiding bij leraren).  

We brengen de basiskwaliteit 1 x per twee jaar in kaart middels een zelfevaluatie. Hiervoor maken 

we onder meer gebruik van het instrument in Kwaliteitsscholen. Een keer per twee jaar vindt, op 

basis van de zelfevaluatie, een audit plaats. De acties die de zelfevaluatie en audits opleveren nemen 

we mee in de jaarplannen. Tevens vinden er op verzoek collegiale visitaties plaats  (waarbij een 

multidisciplinair team een school onderzoekt op een ontwikkelvraagstuk). 

Ook met betrekking tot het Onderwijsleerproces werken we zoveel mogelijk vanuit doelen. Indien de 

doelen niet bereikt zijn, stellen we een plan van aanpak op, opgenomen in het Jaarplan.  

 

Borging Instrumentarium 

Onderwijsproces Kwaliteitsscholen (Waarderingen ouders, leerlingen, leraren) 

Lesbezoeken/ lesobservatie 

Zelfevaluatie Kwaliteitsscholen  

Collegiale visitatie/ audit 

Veiligheid en Schoolklimaat Monitor Sociale veiligheid Kwaliteitsscholen 

Basiskwaliteit en Eigen Ambities   Collegiale visitatie / audit 
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Borgen Onderwijsresultaten  

Aan het begin van het schooljaar stellen we de doelen op die wij het komende schooljaar willen 

bereiken. Deze worden opgenomen in de jaarplannen of als bijlage bij de managementrapportages 

met het bestuur. Gedurende het schooljaar maken we  tussentijdse prognoses van de opbrengsten 

om na te gaan in hoeverre we doelen halen. Waar nodig stellen we ons handelen bij.  

Vlak na de examens levert de afdeling Onderwijs en Kwaliteit de examenresultaten per vak aan. De   

secties analyseren de gegevens (o.a. Wolfanalyse) en stellen op basis van de analyse een 

vakwerkplan op. Aan het begin van het nieuwe schooljaar analyseren we de onderwijsresultaten ( op 

basis van de inspectie-indicatoren), inclusief een aantal verdiepende analyses van de medewerker 

kwaliteitszorg. Bij de eindresultaten maken we gebruik van de landelijke gebenchmarkte 

doorstroom- en uitstroomgegevens.   

Op de school voeren we voeren jaarlijkse opbrengst- en resultaatbesprekingen met de secties over 

de resultaten van leerlingen, in- en uitstroom gegevens en de resultaten van de afgesproken doelen 

in het vakwerkplan.  

Om de kennis- en vaardighedenscores bij leerlingen in beeld te brengen gebruiken we RTTI Online 

(vaardigheden m.b.t. Reproductie, Toepassing binnen de context en Toepassing buiten de context en 

Inzicht). Daarnaast is RTTI Online een belangrijk instrument ter structurering en voeding van 

feedback en  zelfreflectie van leerlingen te bevorderen.  

 

Borging  Instrumentarium 

Onderwijsresultaten Magister Management Platform 

RTTI 

CBO of alternatief systeem 

Wolf-analyse 

 

Professioneel handelen 

In het HRM-beleid spelen competentiewaarderingen een belangrijke rol. In de gesprekscyclus 

worden de resultaten meegenomen van de competentiewaarderingen van leerlingen en van de 360 

graden feedback. Andere instrumenten om het handelen van onze professionals zichtbaar te maken 

zijn onder meer lesbezoeken en visitaties 

 

Borging Instrumentarium 

Personeel Gesprekkencyclus 

Bekwaamheidsdossier 

360 graden feedback 

 

Verantwoordelijkheden 

Binnen SCOL zijn scholen zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en het doen 

van de analyses. De afdeling Onderwijs en Kwaliteit van het bestuursbureau van SCOL assisteert de 

directies van de scholen bij het verzamelen van de benodigde sturingsinformatie. De afdeling 

verschaft structureel heldere informatieplatforms  en -dashboards in de vorm van Intranet.  Alle 

benodigde informatie (bronnen) is op deze platforms beschikbaar, zowel voor de scholen als voor het 

bestuur. Zo nodig kan de afdeling Onderwijs en Kwaliteit ondersteunen bij het doen van aanvullend 

onderzoek naar aanleiding van vragen van scholen.  

 

Op basis van de verschillende gegevensbronnen maakt de school analyses. De school brengt daarmee 

de dingen die goed gaan of extra aandacht vragen in kaart. Zo nodig worden op basis van de 

gegevens  verbeterplannen of actiepunten opgesteld. De beleidsadviseurs Onderwijs en Kwaliteit  

hebben zo nodig een adviserende rol bij de analyse en het opstellen van een verbeterplan.   
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Er worden binnen SCOL  een aantal protocollen en procedures gehanteerd om het onderwijs te 

faciliteren. De gemaakte plannen en evaluaties worden vastgelegd en gedeeld. Dit zijn dynamische 

documenten aangezien de maatschappij en de eisen vanuit de regelgever (bevoegd gezag en 

ministerie) dynamisch zijn. Deze worden periodiek bijgesteld. Ons werk is daardoor overdraagbaar. 

Dit maakt de organisatie minder kwetsbaar bij vertrek van personeel.  

 

5.3 Kwaliteitscultuur 

Op onze school geven we gestalte aan onderwijskundig leiderschap. We zijn sterk gericht op het 

steeds verbeteren van onze persoonlijke kwaliteit (zowel docententeams, ondersteuners als 

directie). Het uitgangspunt voor onze professionalisering is onze visie die vertaald is in ambities en in 

indicatoren voor ons (onderwijskundig) handelen.  

 

5.4 Zelfevaluatie - Basiskwaliteit 

De Inspectie van het Onderwijs beschrijft in haar onderzoekskader de basiskwaliteit. Wij meten of we 

voldoen aan de gestelde eisen van basiskwaliteit met behulp van het instrument Zelfevaluatie uit 

Kwaliteitsscholen. De scores per standaard vormen bouwstenen voor het schoolplan en de 

actiepunten zijn opgenomen in de bijpassende paragrafen. We meten de basiskwaliteit 1 x per twee 

jaar met behulp van een zelfevaluatie. De acties die dat oplevert nemen we mee in het jaarplan. 

 

5.5 Bewaking en verbetering kwaliteit: Wat willen we bereiken?  

Kwaliteitszorg- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij 

de strategische 

koers 

Specifieke 

omschrijving van 

de doelstellingen 

en ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit + 

ambitie 

Toetsbare doelen 

en jaarlijkse 

evaluatie of deze 

doelen zijn 

gehaald 

Jaarlijkse sectie 

resultaat- en 

procesbespreking 

(indien noodzakelijk 

halfjaarlijks)  

Doorstroom- en 

uitstroomgegevens op 

of boven de benchmark 

2019-2020 

Kwaliteit toetsen 

op orde 

RTTI ‘proof’ toetsen Doorstroomgegevens in 

lijn met landelijk 

gemiddelde 

2019-2020 

Doceerstijlen 

bereiden voor op 

zowel R, T1 als T2 

en I.  

Oefenen met T2 en I in 

de les.  

Formatief toetsen als 

reflectie op de 

leerprocessen. 

Leerlingenpopulatie 

scoort voldoende op de 

vier cognitieve niveaus. 

2020-2021 
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6. PERSONEELSBELEID  

6.1 Personeelsbeleid op onze school  

Naast de ontwikkeling van onze leerlingen besteden we uiteraard ook aandacht aan onze eigen 

ontwikkeling. Een snel veranderende samenleving dwingt ons om mee te veranderen. Om een leven 

lang goed te kunnen doceren, is ook een leven lang leren noodzakelijk. Zoals het welbevinden van 

onze leerlingen belangrijk is voor hun functioneren, hechten we ook waarde aan het professionele 

welbevinden onze medewerkers.  

 

De kern van ons integrale personeelsbeleid ligt in de gesprekscyclus (zoals opgenomen in de Regeling 

Functioneringsgesprekken VO). Iedere medewerker is periodiek deelnemer aan een formele en/of 

informele voortgangsgesprekken, een functioneringsgesprek en beoordelingsgesprek. Hierin worden 

jaarlijks afspraken gemaakt over de taakinvulling, de voortgang ervan, het functioneren en hoe dit 

door de leidinggevende beoordeeld wordt. 

In het HRM-beleid spelen competentiewaarderingen een belangrijke rol. In de gesprekscyclus 

worden de resultaten meegenomen van de competentiewaarderingen van leerlingen. Ook andere 

instrumenten worden ingezet om te komen tot 360 gradenfeedback 

 

Iedere medewerker heeft, binnen de kaders van de strategische koers recht op zijn eigen 

ontwikkeling en carrièrepatroon. Binnen SCOL werken we volgens de professionele cultuur. 

Begrippen als eigenaarschap, opbrengst, verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording afleggen 

zijn hierin kernbegrippen. Ontwikkelings- en scholingswensen van medewerkers zullen altijd worden 

getoetst aan de uitgangspunten van de schoolorganisatie. 

 

6.2 Scholing  

Binnen SCOL vindt continu leren plaats. Zie hiervoor het visie document 'SCOL Leerlandschap'. 

Scholing komt aan de orde bij de functionerings- en normjaartaakgesprekken.  

• Persoonlijke scholing Medewerkers kunnen voor (persoonlijke) scholing opteren (bij voorkeur 

in relatie tot de organisatorische doelen van de school, de schoolontwikkel- en 

verbeterdoelen, en/of het opgestelde persoonlijk ontwikkelplan).  

• Team- en sectiegerichte scholing. De directie organiseert en faciliteert team- en/of 

sectiegerichte scholing. Ook deze scholing richt zich op het versterken van de missie, de visie 

en de ambities (doelen) van de school. De scholing is opgenomen in de scholingsagenda. De 

scholing wordt verwerkt in de normjaartaak.  

• SCOL-academie De SCOL-academie is een middel om binnen SCOL uiteindelijk een cultuur te 

bevorderen van permanente en op de persoon èn organisatie gerichte professionalisering. 

Het aanbod sluit aan bij de inhoudelijke strategische koers van SCOL. Binnen de SCOL 

Academie organiseert SCOL brede scholingsactiviteiten, een verplichte kennismakingsdag 

voor nieuwe collega’s en in company trainingen door zowel eigen trainers als externe 

partijen. Alle trainingen staan open voor inschrijving via het SCOL-intranet.  

• Leerkringen Binnen SCOL hebben we professionele leergemeenschappen (leerkringen), 

waarin leraren samen lerend het primaire proces ontwikkelen. Wij vinden het van belang dat 

binnen de door de schoolleiding gestelde kaders de docenten, de professionals zoveel 

mogelijk betrokken worden bij en mede vormgeven van de schoolontwikkeling. Dit in de 

veronderstelling hiermee het eigenaarschap en het beklijven van de schoolontwikkeling bij 

de medewerkers die dagelijks ons onderwijs verzorgen optimaal te verankeren.         
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• Kenniskring Op bovenschools niveau hebben we diverse kenniskringen waarin scholen kennis 

en vaardigheden uitwisselen en beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld op het gebied van 

kwaliteitszorg, interne begeleiding, doorgaande lijn PO-VO, internationalisering en ICT.  

• Regionaal Steunpunt (RSP) / Onderwijs Netwerk Zuid Holland (ONZ). De Burggravenlaan is lid 

van deze organisaties. Onze docenten kunnen gebruik maken van scholingsfaciliteiten die 

vanuit RSP en ONZ aangeboden worden. 

• Nuffic. De Burggravenlaan is lid van deze organisatie. Onze docenten kunnen gebruik maken 

van scholingsfaciliteiten die vanuit Nuffic aangeboden worden. 

• Regionale Opleiding School (ROS Rijnland) De VO scholen van SCOL hebben bewust gekozen 

om deel te nemen aan de Regionale Opleiding School (ROS Rijnland). Vanuit de optiek van 

opleiden, leren studenten les te geven in de praktijk, ontwikkelen werkplekbegeleiders zich 

tot adequate coaches en leren schoolopleiders samenwerken met de schoolleiding, het 

coördineren van het stagebegeleiding proces en het selecteren en werven van nieuwe 

stagiaires. Het deelnemen aan de Opleidingsschool en het gebruik maken van trainingen 

daarvan, maakt dat we leren en onszelf ontwikkelen. Met het opleiden van studenten WO, 

HBO en MBO werken we proactief aan de kwantiteit en kwaliteit van docenten. 

• Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs SCOL zit vanuit haar maatschappelijke 

opdracht in het samenwerkingsverband VO-Leiden en Duin en Bollenstreek. Vanuit het 

samenwerkingsverband worden trainings- en themabijeenkomsten georganiseerd.  

De Burggravenlaan is onderdeel van de Regionale Opleidingsschool Rijnland (ROSRijnland). Hierin 

werken wij samen met de universitaire docentenopleidingen ICLON en TULO (Universiteit Leiden en 

Delft) en de Hogeschool van Amsterdam. Jaarlijks vervullen minimaal 15 studenten van deze 

opleidingen hun stage aan onze school. Een team met daarin een opleidingscoördinator, 

schoolopleiders, begeleiders op school (BOS) en vakcoaches staat hen daarin bij.      

 

Voor nieuwe medewerkers is met ingang van het schooljaar 2015-2016 het project Begeleiden 

Startende Leraar gestart. Kern van dit project is een programma waarin gedurende  drie jaar een 

startende docent begeleid wordt. Naast de vakinhoudelijke aspecten zijn ook de andere 

competenties van de wet Beroepen In het Onderwijs leidraad.   

 

6.3 Schoolleiding.  

We streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in de organisatie, dus ook in de schoolleiding. Bij 

de aanname van nieuwe medewerkers op gevende posities kiezen we bij gelijke geschiktheid voor de 

kandidaat die de meeste complementariteit meebrengt. Bij de werving & selectie van al onze 

medewerkers blijft kwaliteit blijft uiteraard het primaire criterium.   
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6.4 Personeelsbeleid: Wat willen we bereiken? 

Personeelsbeleid- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische 

koers 

Specifieke 

omschrijving van de 

doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

concrete resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit en 

ambitie 

Bestuur zorgt voor 

voldoende, 

bekwaam en 

bevoegd personeel 

Functiemixronde 

uitrollen  

percentage LC-

docenten verhoogd 

naar streefpercentage 

en percentage LD 

teruggebracht naar 

streefpercentage 

2021-

2022 

Schoolleiding en het 

team werken 

gezamenlijk aan een 

voortdurende 

verbetering van hun 

professionaliteit. 

Leraren houden 

daarbij rekening met 

de gestelde 

bekwaamheidseisen 

en beroepsprofielen 

en behaalde 

resultaten bij 

leerlingen  

 

Scholingsplan in lijn 

met 

ontwikkelambities 

zoals verwoord in 

schoolplan  

Tevredenheid van 

medewerkers en 

leidinggevenden inzake 

de individuele 

ontwikkeling op 7 of 

hoger (op 

tienpuntschaal).  

2019-

2020 

Functiedifferentiatie 

meenemen  in 

gesprekcyclus (FG en 

BG) 

Scholing 

leidinggevenden 

Schoolbrede niet- 

lesgebonden taken en  

verantwoordelijkheden 

bij LD docenten en 

sectie/teambrede niet-

lesgebonden taken bij 

LC docenten. 

2019-

2020 
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7. BEDRIJFSVOERING  
 

7.1 ICT 

Informatie en Communicatie Technologie neemt in het onderwijs een steeds belangrijker plaats in. 

Ook vraagt de huidige maatschappij van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden. Die eis zal de 

komende decennia waarschijnlijk alleen maar sterker worden.  

SCOL en het Bonaventuracollege Burggravenlaan in het bijzonder, hebben zich ten doel gesteld om 

een toekomstbestendige school met een hoogwaardig ICT-profiel te worden.  

ICT ondersteunt het onderwijs en biedt de mogelijkheid tot maatwerk. Het faciliteert 

individualisering die al een wezenlijk onderdeel is geworden van onze maatschappij en die nu ook 

onmiskenbaar doordringt in het onderwijs. Met behulp van ICT worden differentiatie, individuele 

leerroutes en flexibilisering mogelijk in onze onderwijspraktijk.  

Door de inzet van ICT wordt het onderwijs minder plaats- en tijdgebonden. Docenten krijgen 

daardoor meer mogelijkheden voor gezamenlijke onderwijskundige activiteiten. Door de inzet van 

ICT kan het onderwijs een betere aansluiting bij de belevingswereld van de leerlingen krijgen, 

waardoor ze meer gemotiveerd kunnen zijn om te leren. Nu al blijkt dat leerlingen het gebruik van 

ICT aantrekkelijk vinden. Daarnaast vormt ICT een wezenlijk onderdeel van hun leefomgeving.  

ICT ondersteunt daarnaast de profilering van de Burggravenlaan als Business School met een sterk 

internationaliseringsprofiel.  

De Burggravenlaan verwacht dat het onderwijs op de langere termijn wezenlijk zal veranderen; 

leerlingen zullen in toenemende mate zelfstandig werken binnen individuele leerroutes.    

 

7.2 Financiën 

Binnen SCOL worden alle lumpsumgelden bovenschools beheerd, evenals de gelden die voortkomen 

uit de bestemmingsboxen. Het college van bestuur zorgt, in samenspraak met de directeuren, voor 

een deugdelijke verdeling van de gelden over de scholen met daarin ook de uitgangspunten van zijn 

beleid. Daartoe heeft het bestuur een allocatiemodel ontwikkeld met toedeling van fte’s voor 
formatie en financiële middelen per school. Financiële en administratieve ondersteuning wordt 

verzorgd door het bestuursbureau en het administratiekantoor OHM. 

De afspraken met betrekking tot de financiën van onze school zijn vastgelegd in de 

meerjarenbegroting. Ondanks het feit dat het bestuur van de stichting  eindverantwoordelijk is voor 

de effectieve besteding van de middelen heeft de schooldirecteur zijn eigen verantwoordelijkheid in 

deze. Van belang is dat het bestuur de continuïteit van de totale organisatie blijft waarborgen en de 

optimale randvoorwaarden creëert om de gestelde doelen uit het strategisch beleidsplan van SCOL 

en het schoolplan van de school te kunnen realiseren.  

De exploitatieoverzichten zijn 24/7 online beschikbaar via het managementinformatiesysteem van 

OHM  (het administratiekantoor). In een periode van 4 maanden bespreekt het college van bestuur 

en de directeur van de school de financiële positie van de school via de managementrapportage. Op 

dat moment wordt ook verslag gedaan met betrekking tot de uitgaven voor personeel en 

ziekteverzuim. Maandelijks wordt tevens een formatieoverzicht, in zowel fte’s als in geld, ter 
controle op het stafbureau bijgehouden en is tevens onderdeel van de managementrapportage. Deze 

formatieoverzichten worden ook in het directieoverleg gepresenteerd en besproken.  

 

7.3 Sponsoring  

Vijftien organisaties, waarin de besturenorganisaties en VNG zijn vertegenwoordigd, hebben een 

convenant ondertekend dat handelt over sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs. Onze 

school onderschrijft dit convenant.  

De drie belangrijkste uitgangspunten van het convenant zijn: 
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• Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen 

van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke 

gesteldheid van leerlingen. Sponsering moet in overeenstemming zijn met de goede smaak 

en fatsoen. 

• Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de 

onafhankelijkheid van het onderwijs en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen 

• Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs 

beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwaliteitseisen die de 

school aan het onderwijs stelt. Het primair onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van 

sponsormiddelen. 

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op beslissingen van het 

bevoegd gezag over sponsoring.  

 

7.4 PR en Communicatie.  

Onder PR, werving en communicatie vallen alle onderwerpen die te maken hebben met de public 

relations van de school als geheel en het werven van nieuwe leerlingen en personeel in het 

bijzonder. Onder communicatie verstaan we alle communicatie die intern en extern plaatsvindt.  

 

De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:  

intern: een open communicatie en transparantie 

extern: korte lijnen tussen mentor en ouders en groot aantal netwerken met externe partners 

7.5 Huisvesting. 

Onze school is gehuisvest in het gebouw aan de Burggravenlaan 2. Ons schoolgebouw is een 

Rijksmonument, ontworpen door Dudok en opgeleverd in 1915.  Een prachtig gebouw, en een van de 

architectonische parels van Leiden. Een monument biedt een aantal voordelen, maar zoals bekend 

ook een aantal nadelen. Naast het kostentechnische nadeel biedt een monument weinig 

onderwijskundige flexibiliteit en tot slot is het klimaatbeheer een zeer complex vraagstuk. Vanuit het 

perspectief van de opdracht tot vergroening en verduurzaming van schoolgebouwen een stevige 

uitdaging. 

De Burggravenlaan heeft naast het monumentale oudbouwdeel ook een in het jaar 2000 

aangebouwd nieuwbouwdeel. De Burggravenlaan biedt plaats aan 998 leerlingen. Om de groei van 

de laatste 6 jaren te kunnen huisvesten is in 2013 een tweede etage op het nieuwbouwdeel 

gebouwd en hebben wij in 2016 een dependance aan de Sumatrastraat in gebruik genomen. Vanuit 

het landelijke en Leidse perspectief van krimp verwachten wij op termijn onze leerling populatie op 

de Burggravenlaan te kunnen huisvesten en de Sumatrastraat weer af te kunnen stoten.    

Voor de korte termijn staat de restyling van mediatheek en bibliotheek tot Infotheek op de begroting 

(2019). Ook zal in 2019 het verwijderen van de overtollige begroeiing van het schoolterrein aan de 

Burggravenlaan en Hoge Rijndijk kant op de begroting komen. Daarmee zal het schoolterrein in 

originele staat teruggebracht worden. Het in gebruik nemen als multi-inzetbare ruimte van de zolder 

van de oudbouw is een lang gekoesterde wens.           
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7.6 Bedrijfsvoering: Wat willen we bereiken? 

bedrijfsvoering- Doelen en Ambities 

Aansluiting 

bij de 

strategische 

koers 

Specifieke omschrijving van de 

doelstellingen en ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en 

met welk 

concrete 

resultaat zijn 

we tevreden 

Tijd 

Basiskwaliteit 

+ ambitie 

Optimalisering van  sturing en 

beheersing van de 

bedrijfsprocessen binnen onze 

school om de  beleid- 

doelstellingen te kunnen 

realiseren. 

Binnen PIOFACH liggen onze 

prioriteiten bij Personeel 

Organisatie (hoe organiseren wij 

het lesgeven en wat is daarbij 

de veranderende rol van ICT?) 

en Huisvesting 

(onderwijskundige functie 

gebouw en 

energiebeheer/verduurzaming) 

Verzuim: scholing 

leidinggevenden wet 

Poortwachter. Professionele 

ruimte en verantwoording 

docenten bevorderen. 

Interne processen 

aanscherpen. 

 

 

. 

Kortdurend 

verzuim 

structureel 

onder de 

benchmark. 

 

2019-

2020 

Organisatie: in PLG visie op 

veranderende rol en functie 

van ICT in ons onderwijs 

formuleren.    

 

Visiedocument 

over 

organisatie 

onderwijs en 

veranderende 

rol ICT en 

aanbevelingen 

verwoord in 

PvA.  

 

2019-

2020 

Huisvesting: 

duurzaamheidsmaatregelen 

Werkplekken docenten 

creëren op 1e etage in 

voormalige conciërge 

woning. Spreekkamers 

annex studieplekken 

leerlingen  creëren in 

voormalige bibliotheek. 

Energiegebruik 

BU op 

benchmark 

niveau.   

2021-

2022 

Betere structuur en 

stroomlijnen van de 

communicatie  

Afspraken maken welke 

platforms waarvoor gebruikt 

worden. 

Nieuwe 

medewerkers 

ervaren de info 

en  

communicatie  

helder en 

gemakkelijk 

vindbaar 

2018-

2019 
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8. DE STRATEGISCHE KOERS 
SCOL beschikt over een strategisch beleidsplan. Daarin worden de onderstaande aandachtspunten 

voor de scholen aangegeven. 

• gelijke kansen voor al onze leerlingen  

• het versterken van de doorgaande leerlijn van PO naar VO 

o Aansluiting van Engels 

o Onderwijskundige aanpak stroomlijnen 

o Soepele overgang bij instroom en uitstroom 

• onderwijs bieden dat internationaal gericht is 

• elke SCOL-school een bijzonder profiel 

o Iedere school een eigen gezicht 

o Versterking van het vmbo in Leiden en omgeving 

• onze positie in kennisstad Leiden versterken 

• blijven zorgen voor een toekomstbestendige organisatie 

o Zorgen voor deugdelijk financieel beleid 

o Investeren in ICT 

o Werken aan voldoende bevoegde en kwalitatief goede leraren voor de klas 

8.1 Gelijke kansen creëren voor onze leerlingen 

Onderwijs speelt een cruciale rol bij het creëren van meer kansengelijkheid tussen leerlingen (‘equal 

playingfield’). We willen al onze leerlingen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Hun geschiedenis, 

hun afkomst: er is ruimte voor hun verhaal. Als we onze leerlingen gelijke ontwikkelkansen willen 

bieden, dan betekent dat: recht doen aan de verschillen in talenten en kwaliteiten tussen leerlingen.  

 

8.2 De doorgaande lijn van PO naar VO versterken 

SCOL heeft als voordeel dat we zowel scholen voor PO als voor VO binnen onze Stichting hebben. 

Daarmee hebben we een troef in handen: de doorgaande leerlijn van primair naar voortgezet 

onderwijs kunnen we veel sterker maken. 

o Aansluiting van Engels 

o Onderwijskundige aanpak stroomlijnen 

o Soepele overgang bij instroom en uitstroom 

De belangrijkste kenmerken en ambities van onze school zijn:  

• Om de doorlopende leerlijnen te waarborgen, wordt de samenwerking met het toeleverend 

en afnemend onderwijs (PO,  MBO, HBO en WO) zoals deze nu is vormgegeven, behouden en 

waar mogelijk geïntensiveerd.  

• Binnen het bestuur van SCOL (15 basisscholen) loopt het PO-VO initiatief. Hierbij bezoeken de 

groep 8 leerlingen het VO. Tevens initiëren zij het bezoek van VO docenten aan het PO, zodat 

deze een beter beeld krijgen van de uitgangssituatie van groep 8 leerlingen naar klas 1.We 

willen ervoor zorgen, dat onze leerlingen soepel op onze school instromen. Wij hechten 

daarom veel waarde aan een geregeld contact met de scholen waar onze leerlingen vandaan 

komen. 

De belangrijkste kenmerken en kwaliteitsaspecten van onze school zijn: 

- Zachte landing voor brugklasleerlingen 

- Warme overdracht PO-VO 

- Terugkoppeling resultaten 

-   PreBona design thinking 
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8.3 Onderwijs bieden dat internationaal gericht is 

De leerlingen van nu zijn en maken de toekomst. Meer dan ooit zullen zij met generatiegenoten over 

de hele wereld communiceren over werk, vrijetijdsbesteding, handel en politiek. De opdracht voor de 

SCOL-scholen is om hun leerlingen op die nieuwe wereld voor te bereiden en met de noodzakelijke 

kennis, kunde en vaardigheden toe te rusten.  

De belangrijkste kenmerken en kwaliteitsaspecten van onze school zijn de uitwisselingen met scholen 

vanuit diverse Europese landen, de Model United Nations en de ELOS standaard waaraan onze 

school voldoet.  

 

8.4 Onze positie in kennisstad Leiden versterken 

Leiden is een kennisstad bij uitstek. Op nog geen 25 vierkante kilometer zijn de universiteit, het 

academisch ziekenhuis, het Bio Science Park, het hoger beroepsonderwijs en tal van uitstekende 

musea bij elkaar gehuisvest. Als onderwijsinstelling zijn wij een onderdeel van dat kennisbolwerk. 

Daarnaast zijn we een grote werkgever in Leiden. Kortom: we zijn een belangrijke partner in deze 

regio. 

 

8.5 Een toekomstbestendige organisatie 

De Burggravenlaan en SCOL zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Daar zijn we blij om. Een gezonde 

organisatie die zich blijft ontwikkelen en elke dag beter wil worden, is een randvoorwaarde om onze 

koers te realiseren. Daarom optimaliseren we onze interne bedrijfsprocessen op de nieuwe maat van 

de organisatie. Het proportioneel meegroeien van de middelen die naar het primair proces gaan is 

daarbij een belangrijk uitgangspunt.  
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8.6 Strategische koers: Doelen en Ambities 

Strategische koers- Doelen en Ambities 

Aansluiting bij de 

strategische koers 

Specifieke omschrijving 

van de doelstellingen en 

ambities 

Maatregelen (indien 

bekend) 

Wanneer en met welk 

resultaat zijn we 

tevreden 

Tijd 

Het versterken van 

de doorgaande 

leerlijn van PO naar 

VO  

 

Samenwerking met nabij 

gelegen SCOL Primair 

Onderwijs scholen 

intensiveren 

E-twinning projecten 

aangaan. Doorlopende 

leerlijnen Nederlands, 

rekenen, Engels en 

Europese cultuur 

ontwikkelen. 

Wanneer er op 

regelmatige basis 

contacten zijn waarbij 

je elkaar kennis geeft 

en van elkaar leert. 

2019-

2020 

Elke SCOL-school 

een bijzonder 

profiel 

Internationalisering en 

ondernemend onderwijs 

(BBS) 

Versterkt talen 

onderwijs, BonaMUN, 

Nima-A, 

praktijkopleiding 

ondernemer MKB  

Voor iedere leerling 

naast het 

schooldiploma ook een 

rijk ingevuld Plus 

document  

2018-

2019 

Gepersonaliseerd 

onderwijs 

Mogelijkheid tot 

versnellen en 

verdiepen 

Naar behoefte 

individuele 

leertrajecten 

aanbieden  

2018-

2019 

Gelijke 

ontwikkelkansen 

voor al onze 

leerlingen 

Gelijke  ontwikkelkansen 

van onze leerlingen 

ongeacht de sociaal-

economische situatie.   

Huiswerkklas Regulier aanbod 2018-

2019 

Ontwikkelagenda Regulier aanbod 2018-

2019 

Mentoraat 2.0: de 

mentor als coach 

gesprekscyclus gericht 

op ontwikkeling meta-

cognitieve 

vaardigheden, waarbij 

ook ouders worden 

betrokken.  

Eigenaarschap en focus 

van de leerling op het 

eigen leerproces 

aantoonbaar versterkt 

2018-

2019 

Onderwijs bieden 

dat internationaal 

gericht is 

Uitwisselingen met 

scholen uit diverse 

Europese landen 

 Regulier aanbod 2018-

2019 

ELOS  Integraal in onderwijs 

aanbod 

2018-

2019 

MUN (Model United 

Nations) 

 Regulier aanbod 2018-

2019 

Onze positie in 

kennisstad Leiden 

versterken 

Onderhouden en 

intensiveren contacten 

met diverse organisaties 

ten behoeve van 

leerlingen en 

medewerkers   

RSP / ONZ 

Technolab 

Bureau Talent 

LATO 

Youth Talks 

Competentieverhoging 

docenten door gebruik 

maken van netwerk-

bijeenkomsten. 

Openen van deuren 

voor de leerlingen 

2018-

2019 
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Bijlage 1. Formulier ‘vaststelling schoolplan door bestuur’.  
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Bijlage 2. Formulier ‘instemming Medezeggenschapsraad met schoolplan’. 
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Bijlage 3. Het bevoegd gezag: het College van Bestuur van SCOL 

 

De vestiging Burggravenlaan van het Bonaventuracollege is onderdeel van SCOL (Stichting 

Confessioneel Onderwijs Leiden). SCOL is verantwoordelijk voor 15 scholen voor primair onderwijs en 

7 vestigingen voor voortgezet onderwijs in de Leidse regio. De strategische koers 2018-2022 van 

SCOL staat beschreven in het document “Goed leren, goed leven, goed samenleven”. De strategische 
koers van SCOL vormt de basis voor dit schoolplan. 

 

Identiteit  

Medewerkers, leerlingen en ouders voeren regelmatig gesprekken over waarden en perspectieven 

voor henzelf en voor de ander. Leerlingen onderzoeken wie ze zelf (willen) zijn en wat ze belangrijk 

vinden in het leven. We geven elkaar een tweede kans, kijken om naar elkaar en voelen de 

verantwoordelijkheid om samen te bouwen aan de wereld van morgen. Op school leven we voor hoe 

je handen en voeten geeft aan de kernwaarden van SCOL en de waarden van de school in het 

bijzonder. Daarbij zijn waarden uit de Bijbel een fundament. 

 

De missie en visie 

SCOL staat voor een breed onderwijsaanbod waarin iedere leerling zijn talenten kan ontdekken en 

ontwikkelen. Ons onderwijs is van hoge kwaliteit en gestoeld op de christelijke traditie. Elke school 

krijgt ruimte voor een herkenbare eigen én onderwijskundige identiteit, die wordt vormgegeven door 

professionals. 

Goed onderwijs gaat altijd over goed leren, goed leven en goed samenleven.   

Naast het borgen van de basiskwaliteit hebben we voor de komende 4 jaar een aantal opgaves, die 

variëren van strategisch tot praktisch en van klein tot groot. Onze belangrijkste aandachtspunten 

zijn: 

• gelijke kansen voor al onze leerlingen  

• het versterken van de doorgaande leerlijn van PO naar VO 

o Aansluiting van Engels 

o Onderwijskundige aanpak stroomlijnen 

o Soepele overgang bij instroom en uitstroom 

• onderwijs bieden dat internationaal gericht is. ‘Think global act local’. 
• elke SCOL-school een bijzonder profiel 

o Iedere school een eigen gezicht 

o Versterking van het vmbo in Leiden en omgeving 

• onze positie in kennisstad Leiden versterken 

• blijven zorgen voor een toekomstbestendige organisatie 

o Zorgen voor gezonde financiën 

o Investeren in ICT 

o Werken aan voldoende competente leraren voor de klas 

Definitie Kwaliteit  

Elke school formuleert eigen doelen en normen, en maakt die inzichtelijk voor de leerlingen en hun 

ouders. Dit gaat verder dan de kwaliteitsnormen van de inspectie: onze ambities zijn school- en 

leerlingspecifiek. We voeren op schoolniveau het gesprek over wat we wel en niet bereikt hebben. 

Op elke school is er een cultuur waarin we met elkaar nadenken over kwaliteit, wat goed onderwijs is 

en hoe we daarin kunnen groeien. 
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Monitoring en verantwoording bestuur 

Het bestuur handelt volgens de code Goed Bestuur. Alle scholen werken planmatig vanuit de in de 

strategische koers verwoorde algemene visie op onderwijs. In het schoolplan vult de school dit in 

met de schooleigen doelen en ambities. Deze worden elke 4 jaar geijkt en (zo nodig) opnieuw 

beschreven. Het Schoolplan is geen statisch document. Er is ruimte voor actuele ontwikkelingen 

gedurende de looptijd.  

 

Jaarplannen en managementrapportages (Marap) 

Ieder jaar stelt de directie van de school de te behalen resultaten voor het komend schooljaar vast. 

De doelen en ambities uit het schoolplan worden daarmee geactualiseerd in het jaarplan met 

concrete speerpunten. Drie keer per jaar rapporteren de directeuren aan het college van bestuur 

door middel van een Management Rapportage:  viermaandelijkse rapportage met betrekking tot de 

organisatie, financiën en onderwijskwaliteit. Deze rapportage wordt besproken en er volgen 

verbeteracties uit. In september ligt hierbij het accent op de resultaten, monitoring sociale veiligheid 

en de tevredenheidsonderzoeken. Waar nodig wordt een plan opgesteld voor verbetermaatregelen 

en borging. In december staat het jaarplan centraal en de tussentijdse evaluatie. In juni vindt de 

evaluatie van het jaarplan plaats. Het evaluatieverslag vormt de verantwoording voor de bereikte 

resultaten en doelen en activiteiten.  
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Bijlage 4. Visie op leren: sociaal-psychologische en onderwijskundige theorieën.  
 

Lev Vygotsky - Sociaal constructivisme 

Het leerproces verloopt niet via wetmatigheden. Leren vindt plaats in de zone van de naaste 

ontwikkeling. Die zone omvat datgene wat iemand binnenkort zal kunnen en kennen en wordt 

bereikt in samenwerking met de bekwame ander. 

 

Sylvia Downs - Skilled learning  

Leervaardigheden kunnen geleerd en ontwikkeld worden. Effectief leren draait om constructieve 

feedback en reflectie op eigen handelen. Een deelnemer aan het leerproces zal zelf actief moeten 

zijn. Kennis en ervaring zijn uitgangspunt voor deelname aan het leerproces. Het is belangrijk het 

(leer-)doel te kennen, vooruitgang te boeken en te benoemen. 

 

Robin Fogarty - Transfer  

Wanneer er een vorm van bewustzijn en controle is over wat en hoe er op dat moment geleerd 

wordt, ontstaat metacognitie. Fogarty noemt dit metacognitieve reflectie. Het bewust inzetten van 

metacognitie is belangrijk bij het overdragen en gebruiken van kennis in andere situaties dan waarin 

die is aangeleerd: transfer. Transfer is een belangrijk doel in ons onderwijs. Leerlingen zijn zich 

bewust hoe en waar ze welke strategieën en vaardigheden inzetten. Bewust gebruik zal de kans op 

transfer sterk vergroten. Wat voor leerlingen geldt, geldt eveneens voor docenten en medewerkers. 

Onderlinge visitatie en feedback versterken dit proces. 

 

Benjamin Bloom – Taxonomy of educational objectives 

De taxonomie van Bloom is een indeling in kennisniveaus waarop een leerling iets kan beheersen. Er 

worden zes niveaus onderscheiden: Onthouden, begrijpen, toepassen en analyseren, evalueren en 

creëren. 

Bloom benadrukt het belang van (het stellen van) leerdoelen. Hij maakt daarbij een onderverdeling 

in de volgende soorten: cognitieve, affectieve, sociale en motorische. Deze soorten leerdoelen 

kunnen worden ingedeeld naar verschillende niveaus. Voor cognitieve leerdoelen kennis, begrip, 

toepassing, analyse en reflectie. Voor affectieve leerdoelen aandacht, interesse, waardering, 

empathie en houding. Voor sociale leerdoelen contact, afspraak, relatie, samenwerken en team. 

Voor motorische leerdoelen meedoen, imitatie, automatisme, voordoen, virtuositeit. 

 

Robert Marzano – Leren in vijf dimensies     

Veel van de verschillen in de ontwikkeling en leerprestaties van kinderen hebben te maken met de 

leerlingen zelf: hun leven thuis, hun reeds opgedane kennis, hun motivatie. Vanuit de resultaten van 

35 jaar onderwijsresearch beschrijft Marzano de factoren die de leerresultaten van leerlingen positief 

beïnvloeden. Het perspectief van Marzano is vanuit de rol en toegevoegde waarde van de 

onderwijsinstelling. 

Hij onderscheid daarbij een vijftal dimensies: motivatie, kennis verwerven en integreren, kennis 

verbreden en verdiepen, kennis toepassen in betekenisvolle situaties en leerlingen leren reflecteren.  

 

John Hattie – Leren zichtbaar maken 

Hattie liet onder zijn leiding meer dan 1.000 meta-analyses van 50.000 onderwijsonderzoeken 

uitvoeren waarbij de gegevens van 240.000.000 leerlingen wereldwijd zijn verzameld. Op grond van 

deze meta-analyse van onderzoeksgegevens berekende Hattie welk effect bepaalde invloeden 

hebben op het leren van kinderen. 

Zijn belangrijkste aanbevelingen zijn: stel duidelijke doelen, geef duidelijke instructie, activeer je 

leerlingen, geef feedback, wees je bewust van de kracht van herhaling, pas nieuwe kennis toe, zorg 

voor een goede balans tussen individueel en samenwerkend leren en bevorder de zelfwerkzaamheid 

van leerlingen door motivatie en geloof in eigen kunnen te stimuleren.    
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Bijlage 5. SWOT - Interne en externe analyse  

Om te komen tot een herformulering van de strategische doelen voor de komende vier jaar is in de 

periode januari-juni 2018 in verschillend samengestelde groepen van betrokkenen bij de school een 

SWOT-analyse uitgevoerd. Daarnaast zijn de jaarlijkse tevredenheid enquêtes bij leerlingen en 

ouders en behaalde onderwijsresultaten merk- en meetbare bronnen waarop de SWOT is gebaseerd.   

De analyse geeft daardoor zicht op de sterke kanten van de school (Strength), de zwakke kanten 

(Weakness), de kansen (Opportunities) en bedreigingen (Threats). De uitkomsten van deze analyse 

vormen mede de basis voor het schoolplan en ons jaarplan.  

 

Schoolinterne factoren 

Sterk  Zwak 

Schoolklimaat en veiligheid 

Didactisch handelen 

Internationalisering 

Bona Business School 

Ons aanbod bereidt onze leerlingen voor op 

vervolgonderwijs en de samenleving 

Zicht op ontwikkeling en begeleiding 

Stroomlijnen van administratieve processen 

en hoeveelheid aan ICT-platforms 

 

Externe factoren 

Kansen  Bedreigingen  

Voorbereiding op de veranderende 

samenleving:  

Herijking leerlingbegeleiding en mentoraat: 

versterking eigenaarschap (motivatie en focus) 

van de leerling.  

Versterken doorlopende leerlijn 

RTTI Online. Kwaliteit toetsen en 

implementatie feedback.   

Gepersonaliseerd leren  

Onderwijskundige toepassing van ICT 

Krimpregio Leiden en omstreken 

Lerarentekort, kwantiteit en kwaliteit 

docenten. 
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Bijlage 6. 

 

 

Pedagogisch – didactisch klimaat 

Bonaventuracollege Burggravenlaan 
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Inleiding 
Dit stuk over ons pedagogisch-didactisch klimaat is een verzameling van afspraken voor zowel 

zittende als nieuwe docenten om een duidelijk kader te hebben waarbinnen alle docenten van de 

Burggravenlaan hun lessen en activiteiten uitvoeren.  

Dit pedagogisch-didactisch klimaat past binnen het schoolplan 2018-2022 van de vestiging 

Burggravenlaan op de volgende punten: 

1 Professionalisering door middel van intervisie en peer review 

2         Opleidingsschool ROS Rijnland, Startende docent, Academische  opleidingsschool 

Dit document omvat de volgende elementen: 

1 De goede les 

2 Protocol Gele kaarten 

3 Escalatieladder 

4 Protocol Veiligheid 

5 Kijkwijzer 
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De goede les       
Hieronder volgt een overzicht van onderdelen die de goede les in zich zou moeten hebben. Dit 

overzicht pretendeert niet uitputtend te zijn. Ook is de inhoud voor velen van jullie wellicht niet 

nieuw. Wat het wel is, is een document waar we het samen over eens zijn en dat voldoende 

aanknopingspunten biedt om de goede les te verzorgen. Ook zal het gebruikt worden als checklist bij 

het bezoeken van lessen van collega’s door de leidinggevende. 
 

We volgen een eenduidig beleid om het voor de leerlingen zo gestructureerd en ordelijk mogelijk te 

laten zijn. We handhaven dit document met elkaar, door: 

 

➔ elkaar te ondersteunen en aan te spreken als het beter kan 

Algemeen 

● Zorg voor een veilig, warm pedagogisch klimaat met een heldere structuur; wijs leerlingen indien 

nodig op de schoolregels (jassen, petten e.d. op de gang of locker, telefoons in de telefoontas) 

● Geef positieve feedback: 

o Vertrouwen uitspreken in de klas 

o Benadruk wat goed gaat en benoem wat anders kan 

o Individueel en collectief complimenteren 

● Bespreek toetsen na zodra nagekeken 

● Maak duidelijk dat de leerlingen volgens de studiewijzer (vanaf klas 4) werken ook bij uitval en 

roosterwijzigingen 

● De leerling is verantwoordelijk voor zijn huiswerk, dat in de Magister (onderbouw) moet staan 

● Gebruik ICT (smartbeamer, eigen devices) waar kan 

Voor de les 

● Wees voorbereid, zorg voor een goed tijdpad en bewaak dat. 

● Wees op tijd 

Kop 

● Heet leerlingen positief welkom bij de deur en bekijk jouw stuk van de gang 

o Achterhaal wat hen bezig houdt (human interest) 

o Kies bewust de prioriteit 

o Complimenten voor gewenst gedrag 

● Ga na of alle leerlingen klaar zijn om te beginnen (absenties, boeken, spullen), indien er 

structureel leermiddelen missen, neem je telefonisch contact op met de ouders 

● Geef aan wat de doelen zijn van de les, inclusief terugkoppeling naar vorige les 

o Differentiatie op niveau? 

● Maak duidelijk hoe de les zal verlopen (indeling van de les)  

Midden 

● Activeer voorkennis. Hierbij hoort ook een terugkoppeling naar het huiswerk 

● Bied nieuwe lesstof aan, in verschillende vormen 

● Wissel instructie af met zelfstandig werken 

● Geef gelegenheid tot verwerking, bijvoorbeeld door middel van (gedifferentieerde) opdrachten 

● Coach de (individuele) leerling en geef hem/haar de gelegenheid vragen te stellen 

Staart 

● Controleer of de lesdoelen behaald zijn 

● Vat (eventueel) de les samen 
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● Reflecteer (op verloop en betekenis van de les) 

● Geef huiswerk (onderbouw) op of verwijs naar de studiewijzer (vanaf klas 4) 

● Bepaal wanneer de spullen worden opgeruimd 

● Eindig positief 

● Afsluiten van de les: onderwijsinhoudelijk en fysiek (bankjes recht, rommel opruimen) 

● Leerlingen vertrekken na de bel 
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Protocol Gele kaarten 
1. Hanteren escalatieladder1 op basis van gedrag (interactie) 

2. De leerling neemt al zijn spullen mee uit het lokaal en haalt de gele kaart2 bij de teamleider van 

de dag 

3. Aan het einde van de les meldt de leerling zich bij de docent om een afspraak te maken om 

dezelfde dag een lesuur terug te komen bij de docent 

4. Tijdens het lesuur nakomen vindt er een pedagogisch gesprek plaats 

5. De docent maakt een notitie in Magister en informeert de mentor  

6. Bij herhaling bij dezelfde docent, neemt de docent contact op met ouders 

7. Bij herhaling bij verschillende docenten neemt de mentor contact op met ouders 

8. Bij 3 gele kaarten neemt de mentor telefonisch contact op met de ouders 

9. Bij 6 gele kaarten is er een gesprek op school met de mentor en de teamleider 

10. Bij 9 gele kaarten krijgt de leerling een vierkant rooster 

11. Bij 10 gele kaarten wordt de leerling intern geschorst 

12. Bij meer dan 10 gele kaarten per schooljaar kan de teamleider een zwaardere sanctie opleggen 

 

1 escalatieladder: hoe stuur je op ongewenst gedrag van de leerling 

2 uitgegeven gele kaarten kunnen niet door de docent ongedaan gemaakt worden 

 

Escalatieladder 
Onder de escalatieladder verstaan we het sturen op ongewenst gedrag van leerlingen, hierbij valt te 

denken aan non-verbaal corrigeren, verbaal corrigeren, apart zetten in het lokaal, een time-out 

geven op de gang, na de les na laten blijven etc. Vanuit de professionaliteit van de docent 

verwachten we dat de docent zijn eigen escalatieladder hanteert. De docent zorgt voor een 

proportionele toepassing van deze escalatieladder en de daarbij behorende sanctiemiddelen.  

Wil je meer weten orde houden dan kun je in de literatuur gebruik maken van het boek van Peter 

Teitler: “Lessen in orde”.  
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Protocol Veiligheid 
Vanuit het MT en de DMR bestaat er zorg met betrekking tot de veiligheid op onze vestiging, of het 

nu gaat om veiligheid op het schoolplein of veiligheid in het gebouw.   

 

Onderstaande 3 gouden regels kunnen er voor zorgen dat we beter met elkaar zorg kunnen dragen 

voor de veiligheid op school. 

1. Op het schoolplein loopt iedereen!  

➔ Fietsen of rijden met een gemotoriseerd voertuig is te gevaarlijk! 

   

2. De gangen zijn leeg van obstakels en een ieder kent de vluchtroutes! 

➔ Tafeltjes en stoelen staan in het lokaal! 

➔ Alle werknemers hebben de vluchtrouteschema’s die in de lokalen hangen, 
doorgenomen! 

   

3. Leerlingen maken alleen foto’s en filmpjes als dat nodig is voor de les! 

➔ Dit gebeurt altijd in overleg met een werknemer van school! 

    

 

Spreek elkaar aan op een veilige schoolomgeving! 
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Kijkwijzer 

 
Professionalisering door middel van intervisie en peer review  

• Onderzoek heeft aangetoond dat feedback krijgen en van elkaar leren de meest effectieve 

vorm van leren is.  

• De teamleiders leggen lesbezoeken af in het kader van de functionerings- en 

beoordelingsgesprekken.  

• Structurele lesbezoeken en de feedback naar aanleiding daarvan zullen naar verwachting 

bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de lessen. 

• Bredere inzet van intervisie zal naar verwachting eveneens bijdragen aan de verbetering van 

de leskwaliteit. 

 

We kunnen al heel veel! Soms hebben we anderen nodig om dat in te zien én/óf in te 

zien waar we nog beter kunnen! 

 
Ga op lesbezoek bij een collega  

• Observant: Formuleer je leervraag, wat haal je in de les? 

• Vul tijdens de les het observatieformulier in. 

• Geobserveerde: Op welk deel (regisseur, vakdidacticus, pedagoog) van het 

observatieformulier wil je feedback? 

 

OBSERVATIEFORMULIER (ICLON) 

Klasobservatie       Vak: 

Naam geobserveerde:      Klas:    

Naam observant:       Datum: 

 
Geef aan in hoeverre onderstaande uitspraak van toepassing is op de geobserveerde les 

(1= niet; 5= helemaal; de betekenis van de andere schaalpunten zit hier tussen in). 

1 2 3 4 5 

 

Regisseur 

     

De docent heeft de leiding en maakt duidelijk wat van leerlingen wordt verwacht.      

De docent komt krachtig over en spreekt met gezag.      

De docent legt duidelijk uit wat wordt bedoeld.      

De docent gebruikt de leertijd efficiënt.      

De docent geeft gestructureerd les.      

De docent is gedreven en pakt zijn werk energiek aan.      

De docent geeft adequate feedback.      

De docent geeft een adequate begeleiding bij groepswerk.      

De docent staat open voor andere ideeën, past zich gemakkelijk aan en is flexibel.      

De docent zorgt voor interactieve instructie- en werkvormen.      

De docent stimuleert leerlingen om actief mee te doen.      

De docent gebruikt diverse leermiddelen en media.      

De docent gaat goed om met ordeproblemen.      

De docent corrigeert leerlingen op het juiste moment.      



49 

 

 

Vakdidacticus 

     

De docent legt de leerstof beknopt en gericht op het lesdoel uit.      

De docent geeft uitdagende opdrachten.      

De docent maakt ingewikkelde stof begrijpelijk.      

De docent toont voldoende kennis van het schoolvak.      

De docent gebruikt toepassingsgerichte voorbeelden en opdrachten.      

De docent gebruikt aanschouwelijk materiaal, zoals modellen, schema’s, 
constructiemateriaal. 

     

De docent stemt de instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen.      

De docent stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen 

leerlingen. 

     

De docent zorgt dat de werkvormen passen bij de doelen van de onderwijsactiviteit.      

De docent zorgt dat de werkvormen de leerlingen voldoende variatie bieden.      

 

Pedagoog 

     

De docent toont respect voor leerlingen.      

De docent behandelt iedereen gelijkwaardig.      

De docent zorgt voor wederzijds respect tussen leerlingen.      

De docent ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen.      

De docent betrekt alle leerlingen bij activiteiten.      

De docent geeft positieve feedback.      

De docent heeft belangstelling voor wat leerlingen zeggen.      

De docent zorgt voor een veilig leerklimaat.      

Toelichting: 

 

 

 

 

Bespreek de lesaanpak. Dit viel me op: …  

 

Benoem een punt dat je waardevol vond: … 

 

Geef een compliment en een verbeterpunt over het pedagogisch klimaat (tops en 

tips): … 

 

Wat ik ga gebruiken in mijn eigen les is: …  


