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Inleiding

De Berger scholengemeenschap (BsG) vernieuwt haar onderwijs. Dit proces wordt gevoerd onder 
de naam ‘de nieuwe BsG’. leerlingen wordt geleerd keuzes te maken en eigenaarschap te tonen 
voor het eigen leertraject. Dat heeft impact op veel onderdelen van het onderwijsprogramma. het 
team ontwikkelt het onderwijs dat bij de uitgangspunten past gaandeweg. Dat vergt dus ook van 
het team de durf om keuzes te maken en eigenaarschap te tonen. 

Deze vernieuwing van het onderwijs vindt plaats met behoud van de sterke kanten van de BsG, 
die ook door ouders gewaardeerd worden. BsG is een hechte leergemeenschap, waar iedereen 
gezien en gekend wordt en docenten benaderbaar zijn. Er is veel aandacht voor de persoonlijke 
talenten van leerlingen, onder andere door de inzet op creatieve vakken. De BsG is een sfeervolle 
school op een aantrekkelijke locatie. 

Tijdens het werken aan de nieuwe BsG is een schoolplan opgesteld voor de nieuwe periode. Dit 
schoolplan voert geen nieuwe agendapunten op dan die al in de nieuwe BsG geformuleerd zijn. 
het opstellen van dit schoolplan heeft gefunctioneerd als een tussenevaluatie van de doelen en 
de organisatie rond de nieuwe BsG. het heeft een impuls gegeven aan de ontwikkeling van het 
nieuwe concept en ook aan de organisatie en de planning van de invoering ervan. 

het schoolplan past op een digitale poster die aan de website hangt. De school zit middenin een 
complex vernieuwingstraject, daarom ontstond ook de behoefte aan een uitgeschreven versie van 
de ontwikkelingslijnen die nu getrokken worden. In dit schoolplan zijn de belangrijkste onderdelen 
van de doelen en aanpak voor de nieuwe BsG voor de periode 2019-2023 uitgeschreven. We heb-
ben ernaar gestreefd dit zo kort en krachtig mogelijk te doen. In dit rapport is het volledige school-
plan uitgewerkt, inclusief de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden. 

Tijdens de MR-vergadering van 15 april 2019 heeft de MR instemming verleend aan dit  
schoolplan.
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gEgEVENS ScHOOL EN BESTUUr
school: Berger scholengemeenschap
Brin: 16sT00
Rector: mw. E.M.Kamminga MEM
adres: Rondelaan 34, 1861ED Bergen
Telefoon: 072 589 41 18
E-mailadres: info@berger-sg.nl
Website: www.berger-sg.nl

Bestuurskantoor nummer: 13652
Bestuur: stichting openbaar Voortgezet onderwijs noord-holland-noord (soVon)
Bezoekadres: arubastraat 4, 1825 pV alkmaar
Telefoon: 071 567 15 67

TOTSTANDkOMINg ScHOOLpLAN
De BsG is de afgelopen jaren actief bezig met het herdefiniëren van het eigen onderwijsconcept. 
Dit project heeft de titel ‘De nieuwe BsG’ meegekregen. het nieuwe schoolplan 2019-2023  
dient hier als vanzelfsprekend bij aan te sluiten. Immers, in het schoolplan beschrijft een school de 
strategie voor de komende vier jaren, hoe de school de basiskwaliteit verwacht te realiseren en hoe 
de school werkt aan het bereiken van de eigen doelstellingen. De nieuwe BsG staat hierin uiteraard 
centraal. 

Dit schoolplan is in samenspraak met de medewerkers en belanghebbenden van de Berger scho-
lengemeenschap tot stand gekomen. De volgende processtappen zijn hiervoor doorlopen:
 
Analysefase
In deze fase hebben we alle informatie verzameld die vooraf nodig is om tot een goed schoolplan 
te komen. het gaat onder meer om relevante ontwikkelingen in de context van de school, beelden 
van leerlingen en ouders en bestaande verwachtingen en beleid waar het schoolplan bij aan dient 
te sluiten. In deze fase zijn betrokken de schoolleiding, de reeds bestaande leerjaarteams, leerlin-
gen en ouders. We onderscheiden de volgende stappen.
•  september 2018: sparring met de schoolleiding over de inhoud van het schoolplan. We hebben 

onderzoek gedaan naar de betekenis van relevante ontwikkelingen in de context, van het strate-
gisch beleidsplan van de soVon en van bestaande ambities en wensen in de schoolleiding. Uit-
gangspunt hierbij waren de reeds ingezette ontwikkelingen rond de nieuwe BsG.

•  De ideeën van docenten en oop: tijdens een bijeenkomst in oktober is opgehaald welke ideeën 
leven over het ontwerp, de invoering en de impact die de nieuwe BsG heeft. We hebben opge-
haald wat zich ontwikkelt in de ontwerpteams, die in het kader van de nieuwe BsG zijn gestart. 

•  De ideeën van leerlingen. In oktober zijn drie panelgesprekken gevoerd met leerlingen van de 
brugklas, de onderbouw en de bovenbouw. onderwerpen waren: schoolkeuzemotieven, de ma-
nier waarop leerlingen de school ervaren en eventuele veranderdoelen. 

•  De ideeën ouders. Via een internetraadpleging is opgehaald welke ideeën de ouders hebben over 
de ontwikkeling van de school, in vergelijking met andere scholen, gelet op wat zijzelf belangrijk 
vinden voor zichzelf en hun kinderen.

Dialoogfase
In deze fase is betekenis gegeven aan de opgehaalde input uit de analysefase en zijn de eerste 
stappen richting een nieuw schoolplan gezet.
•  op basis van de verschillende activiteiten uit de analysefase zijn de hoofdlijnen opgesteld en is 

een eerste concept geschetst van het schoolplan op een digitale poster. 
•  De schoolleiding heeft in november 2018 dit concept besproken en bijgesteld.
•  In januari 2019 heeft het totale personeel tijdens een studiemiddag het concept besproken en 

input gegeven voor de definitieve versie van het schoolplan. 

1.1
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Ontwerpfase
 In deze fase is gericht gewerkt aan het afronden van de definitieve versie en het ontwerp van de 
digitale poster. 
•  Januari 2019 bespreking definitieve versie van de digitale poster met de schoolleiding. 
•  In maart 2019 is samen met de ontwerper die de huisstijl en communicatie voor de BsG verzorgt, 

een digitale versie van de poster van het schoolplan ontwikkeld. 
•  De schoolleiding heeft de onderlegger van het schoolplan uitgewerkt. 
•  Vanaf schooljaar 2019-2020 worden de jaarplannen vanuit dit nieuwe schoolplan opgesteld.

Vaststellingsfase
In april 2019 is het schoolplan aan de MR aangeboden voor instemming en vervolgens aan het 
bestuur voor vaststelling. De bestuurder heeft in alle fasen van dit proces nauwe betrokkenheid 
getoond met de ontwikkeling van dit plan door zijn aanwezigheid bij verschillende bijeenkomsten. 
het definitieve schoolplan is na vaststelling door de MR aan de ouderklankbordgroep gepresen-
teerd.

LEESWIjzEr
In het vervolg van dit schoolplan treft u drie hoofdstukken aan. het eerstvolgende hoofdstuk be-
schrijft de kaders die de soVon met het strategisch beleid aan haar scholen meegeeft. Vervolgens 
gaan we in op de ambities en speerpunten van de BsG. Dit doen we nadat we beschreven hebben 
op basis van welke analyses deze ambities en speerpunten gebaseerd zijn. In de bijlagen treft u de 
nodige informatie aan over de wijze waarop de Berger scholengemeenschap voldoet aan de wet-
telijke eisen aan het schoolplan.

1.3
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kaders

In dit hoofdstuk staan de kaders voor het beleid van de Berger scholengemeenschap beschreven. 
Ten eerste bestaan deze kaders uit de missie, visie en strategie van de soVon, het bestuur waar 
de Berger scholengemeenschap onder valt. Daarna is beschreven welke analyses zijn gemaakt om 
tot een passende ambitie te komen voor de Berger scholengemeenschap: de stip op de horizon. 
aan het einde van dit hoofdstuk is het begrotingsperspectief van de Berger scholengemeenschap 
weergegeven.

kADErS VANUIT SOVON
soVon heeft een gezamenlijke ambitie op het gebied van onderwijsontwikkeling geformuleerd. 

We bieden onze leerlingen modern onderwijs. Speerpunten in dit verband zijn onder meer 
maatwerk en flexibilisering, een betere inzet van ICT in ons onderwijs en een betere aanslui-
ting op primair onderwijs en vervolgonderwijs (door oprichting van bijvoorbeeld 10-14 of 0-18 
scholen). 

De nieuwe BsG voldoet aan deze inzet van het gezamenlijke strategisch beleid. Dit uitgangspunt 
van soVon is dan ook een betekenisvolle ondersteuning van de koers van de nieuwe BsG. De 
nieuwe BsG stelt de ontwikkeling van leerlingen centraal en beoogt het eigenaarschap van leer-
lingen te vergroten door keuze en maatwerk te bieden. het belang van IcT voor de nieuwe BsG 
is groot. Er wordt veel gewerkt met chromebooks en het is dan ook gunstig dat betere inzet van 
IcT nu ook op het niveau van soVon wordt ingevuld. 

We zorgen voor voldoende kwalitatief goed voortgezet onderwijs in de regio en keuzevrijheid 
voor ouders en leerlingen In dit kader blijven we een leidende rol vervullen in externe bestuur-
lijke netwerken en brengen we, in samenwerking met andere besturen, minimaal drie urgente 
krimpsituaties tot een structurele oplossing. Ook binnen de SOVON zetten we in op een duur-
zame aanpak van de krimp. Uitgangspunt daarbij is dat we het huidige gevarieerde palet aan 
scholen willen behouden, maar we realiseren ons dat het maken van keuzes ten aanzien van de 
samenstelling daarvan mogelijk onontkoombaar is. 

De behoefte aan duidelijk geprofileerd onderwijs is een ondersteuning van de koers van de  
nieuwe BsG. De BsG behoudt de kunstprofilering en het kansenbeleid waarbij gestreefd wordt 
de leerling met een zo hoog mogelijk diploma de school te laten verlaten. We voegen er de  
ruimte voor keuze binnen het aanbod aan toe.

We leggen de professionele lat hoog. Belangrijk onderdeel hiervan is onder meer de uitwerking 
en realisatie van een SOVON-breed professionaliseringsprogramma (voor medewerkers op alle 
niveaus), waarmee we zowel onze gezamenlijke expertise op een nog hoger peil brengen áls de 
interne samenwerking tussen de verschillende scholen een positieve impuls geven. 

1
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De nieuwe BsG heeft medewerkers nodig die intrinsiek gemotiveerd zijn en specifiek deskundig 
zijn op het nieuwe concept. niet iedere medewerker van soVon zal geschikt zijn om mee te 
werken op de nieuwe BsG. De BsG deelt kennis en ervaring graag met overige soVon-scholen, 
zodat gezamenlijke expertise en interne samenwerking ontwikkeld wordt en eventuele interne 
mobiliteit bij krimp eenvoudiger wordt.

We houden een gezonde financiële basis en benutten die in de komende periode om te vernieu-
wen. Concrete resultaten in dit verband zijn onder andere dat we de verworvenheden van een 
efficiënte bedrijfsvoering en centrale organisatie (bestuur en BMO) behouden en gericht finan-
ciële middelen zullen vrijmaken voor vernieuwing van onderwijs en organisatie van de SOVON. 
Tevens maken we in dit kader werk van terugdringing van het ziekteverzuim en ontwikkelen we 
een strategisch personeelsplan.

De BsG is met een financieel tekort onderdeel geworden van soVon. Dit tekort had steeds im-
pact op de begroting van de BsG, waardoor de ontwikkelingen budget neutraal moesten worden 
ingevoerd en de werkdruk voor het personeel als hoog ervaren werd. De huidige bestuurder 
heeft de bezuinigingsopdracht voor de BsG opgeheven en er is voor de soVon-scholen extra 
budget beschikbaar voor onderwijsontwikkeling. Dit geeft mogelijk meer ruimte.

ANALySES
Er zijn twee belangrijke analyses gebruikt, om tot speerpunten voor dit schoolplan te komen. We 
lopen ze langs:

Huidige kwaliteit
Invoering van de nieuwe BsG beoogt de volgende kritische punten te verbeteren:
•  De laatste jaren zijn de cE-cijfers onder het landelijke gemiddelde gezakt
•  het inspectierapport uit 2014 was kritisch over doelgerichtheid van de lessen en de mate waarin 

leerlingen feedback krijgen op hun leren
•  In de leerlingenenquêtes zijn de leerlingen kritisch op verschillende docentvaardigheden 

ontwikkeling van docenten en docentvaardigheden is cruciaal om deze ontwikkeling tot stand te 
brengen. Dit is dan ook een zeer belangrijk bijkomend doel. In het bezoek van maart 2019 was de 
inspectie positief over het didactisch handelen van de docenten, de doelgerichtheid en het niveau 
van de lessen en lovend over het pedagogisch klimaat. 

positief is dat ouders en leerlingen in de tevredenheidsonderzoeken en veiligheidsmonitor de BsG 
op of boven het landelijk gemiddelde beoordelen. Dit willen we natuurlijk vasthouden. 

ouders en leerlingen omschrijven wat zij goed vinden aan het onderwijs op de BsG als volgt: 
 “ De gemoedelijke sfeer, ons kent ons. Open communicatie. Ouders kunnen makkelijk in contact 
met docenten komen. Leerlingen mogen ook via de mail contact met docenten opnemen. De 
locatie is geweldig.” 

“ Mijn ervaring met de BSG is dat het een school is die zorg heeft voor de kinderen vóór de resul-
taten en examens, het kind komt eerst. Dat is een goede zaak.” 

“ Het geheim van goed onderwijs is luisteren naar je leerlingen! Extra steun- en verdiepingsuren 
naast het regulier lesprogramma is een uitstekende aanvulling. Het gaat om persoonsvorming en 
het bevorderen van samenleven.” 

“ De betrokkenheid van de leerkrachten de mogelijkheid om van niveau te veranderen de fijne 
sfeer, onze dochter gaat met plezier naar de school in een prachtige omgeving.” 

“ Individuele aandacht voor ieder kind nadruk op samenwerken en respect voor elkaar waardoor 
er goede sfeer is, ruimte voor creatieve expressie, docenten onderling ook goed contact hebben 
en informatie verstrekken aan ouders, prachtige locatie.”

4
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samengevat noemen zij de volgende sterke punten:
•  sfeer van betrokkenheid
•  communicatie 
•  locatie 
•  het team maakt zorg voor leerlingen waar
•  steun- en verdiepingsuren creatieve vakken

ouders noemen de volgende minder sterke punten: 
•  inzet van creatieve vakken in hogere leerjaren als het geen examenvak is valt tegen 
•  lesuitval
•  veelal grote klassen
•  sommige docenten kunnen meer inzetten op positieve feedback

In de ontwikkeling van de nieuwe BsG beogen we de sterke punten te behouden en de minder 
sterke punten weg te werken. 

Externe analyse
De bevolking in de regio krimpt en Bergen vergrijst. op termijn heeft dat mogelijk gevolgen voor 
het onderwijsaanbod in de omgeving van Bergen. Er wordt wel gezegd dat er op termijn één 
school te veel is in Bergen. 
•  pcc het lyceum in alkmaar (havo, vwo) is een grote speler en concurrent. aantrekkelijk is het 

junior-college in Bergen dat de sfeer van een verlengde basisschool heeft. 
•  Vrije school Roland holst in Bergen (vmbo-tl, havo, vwo) is een concurrent die vanuit een andere 

visie ook een kunstzinnig aanbod heeft. het gebouw is aantrekkelijk door recente renovatie. 
•  European school in Bergen trekt ook kapitaalkrachtige leerlingen die buiten de oorspronkelijke 

doelgroep vallen door kleine klassen en internationale allure.
•  Binnen soVon is een deels concurrerende verhouding met Willem Blaeu en Murmellius. 

De BsG bereidt zich op mogelijke krimp voor door te werken met een flexibele schil van personeel. 
als aanmeldingen gunstig zijn, is meer personeel nodig. als die minder gunstig zijn, kan relatief 
gemakkelijk afgeschaald worden. 

In de periferie (Beemster, De Rijp, heiloo; het zuiden en oosten van het voedingsgebied) liggen 
nog kansen om leerlingen te winnen. De banden met basisscholen kunnen gericht aangehaald 
worden. 

De concurrentie op het vwo is relatief groot en het atheneum de BsG is in deze onderwijssoort 
relatief kwetsbaar. De resultaten in het atheneum kunnen omhoog en de profilering kan versterkt 
worden. ook het leerlingenaantal op vmbo-tl staat onder druk, ook hier moet naar de profilering 
gekeken worden.

De indruk bestaat dat de school vooral gekozen wordt omwille van de sfeer, de veiligheid en de 
gezelligheid. In 2019 viert de BsG 100-jarig bestaan van de school. Dit kan gebruikt worden om de 
‘familiebanden’ met de traditionele achterban aan te halen en tegelijkertijd nieuwe groepen uit te 
nodigen om aan te sluiten bij ‘de BsG-familie’. 
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AMBITIE: EEN STIp Op DE HOrIzON
onder de noemer ‘de nieuwe BsG’ werken we aan het bouwen van een echte leergemeenschap 
op de sterke fundamenten die onze school de afgelopen jaren al gelegd heeft. We bereiken goede 
leerresultaten met onze leerlingen, hebben creativiteit, kunst en cultuur hoog in het vaandel staan 
en onze school is een hechte gemeenschap. 

Met de nieuwe BsG beogen we dat onze leerlingen nog meer gemotiveerd leren, het meeste uit 
hun eigen talenten halen, we nog betere leerresultaten behalen en dat het onderwijs optimaal 
aansluit op de veranderende maatschappij. Dit willen we bereiken door keuzemogelijkheden voor 
leerlingen te vergroten, hen te leren hiermee verantwoordelijk om te gaan en meer te laten samen-
werken. als vanzelfsprekend geldt dit ook voor de medewerkers van onze school!

ontwikkeling van onze leerlingen
samen met ouders werken we aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze klassieke pedagogi-
sche driehoek geven we op de BsG opnieuw vorm. 

Leerling in de klas
We ontwikkelen de komende jaren een onderwijsprogramma waarin een leerling veel kan kiezen, 
zowel als het gaat om de ontwikkeling van talenten als om ondersteuning waar nodig. Dat vraagt 
iets van het programma door de (leer-)jaren heen, maar betekent ook iets voor de manier waarop 
het leren er op een alledaagse schooldag uitziet. leerlingen leren binnen de nieuwe BsG als volgt: 
leerlingen weten wat ze moeten doen in de les en werken hier actief aan
er is variatie (werkvormen) in de verschillende lessen met regelmatig instructie/uitleg
het model van Directe Instructie wordt gehanteerd
leerlingen werken vanuit leerdoelen 
er kan gerepareerd worden (maar hoeveel en hoe vaak?)
leerlingen zijn op verschillende niveaus met de stof bezig 
leerlingen zetten vaardigheden in om te leren (samenvatten, bronnen gebruiken, samenwerken, 
onderzoeken, enz.)
leerlingen tonen zich verantwoordelijk voor hun eigen leren en werken actief samen met docenten 
voor een goed resultaat
In de toekomst denken we misschien ook aan andere vormen dan lesuren en vakken…

2.3
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School en leiding
het is de taak van de schoolleiding om meerjarig de ontwikkeling van de school te leiden. Dat bete-
kent dat de schoolleiding borgt dat de onderwijskundige visie doorontwikkeld wordt, dat de organi-
satie daarop aangepast wordt, en dat tegelijkertijd financiën en beheer op orde zijn. 

het lerarenteam van de BsG speelt een doorslaggevende rol bij het realiseren van de doelen voor 
de komende periode. Er is gekozen voor een vernieuwingsstrategie die een groot beroep doet op de 
vaardigheden van leraren om onderwijskundige uitgangspunten te vertalen naar onderwijspraktijk 
en die vernieuwde praktijk te verfijnen en ontwikkelen en te borgen. De schoolleiding herkent dan 
ook de talenten van het personeel en zorgt ervoor dat zij die in een veilige schoolomgeving kunnen 
benutten en verder ontwikkelen.

Een leraar op de nieuwe BsG voldoet aan de volgende kenmerken: 
•  leraren zijn vakspecialist en kunnen effectief instructie geven
•  leraren zetten in op relatie en stimuleren positief gedrag
•  leraren zijn gespreksleiders, kunnen waardevrij communiceren. 
•  leraren beschikken over ontwikkelvaardigheden
•  leraren zijn nieuwsgierig naar leerlingen en collega’s 
•  leraren zijn coach
•  leraren reflecteren op de eigen rol en staan open voor feedback.

BEgrOTINgSpErSpEcTIEf
De Berger scholengemeenschap heeft jarenlang een negatief eigen vermogen gehad. Door uitvoe-
ring van de door het bestuur opgelegde bezuinigingsopdracht is het tekort bijna ingelopen en de 
huidige bestuurder heeft de bezuinigingsopdracht opgeheven. hierdoor ontstaat er meer ruimte in 
de begroting van de school. Daarnaast stelt het bestuur middelen beschikbaar aan de scholen voor 
modernisering van het onderwijs. Deze financiële ruimte kan de Berger scholengemeenschap benut-
ten voor facilitering van en professionalisering voor de beoogde onderwijskundige ontwikkelingen. 
Voorts wordt jaarlijks geïnvesteerd in de aanschaf van chromebooks die belangrijk zijn voor het 
onderwijs op de nieuwe BsG. De gemeente Bergen heeft aangekondigd te willen investeren in het 
gebouw. We hopen dan ook tegen het einde van deze schoolplanperiode te kunnen werken in een 
geactualiseerd schoolgebouw. De school staat in een krimpregio. De school is gebouwd voor 850 
leerlingen, maar we hebben er nu circa 980. Daarom hebben we vier noodlokalen. streven is om in 
tijden van krimp te stabiliseren op 850. 

2.4
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Speerpunten

In het vorige hoofdstuk is uit de doeken gedaan welke ambitie de Berger scholengemeenschap 
heeft als stip op de horizon. In dit hoofdstuk is puntsgewijs weergegeven welke speerpunten de 
Berger scholengemeenschap in lijn met deze ambitie wil realiseren. 

fASE INrIcHTINg NIEUWE BSg LEErjAArTEAMS SEcTIES 

Uitproberen en pilots 
2018-2019

• schoolplan maken
•  Inrichting als  

professionele organisatie
•  Keuzes maken in  

leerjaarteams
• Initiëren en etaleren
• herijken kernwaarden

•  oriënteren en  
uitproberen

•  Werken vanuit  
leerdoelen

•  Formatief toetsen
•  coachen 

•   oriënteren op en  
definiëren van  
benodigde docent-
vaardigheden

Vaardigheidslijnen 
ontwikkelen 
2019 -2020

•  De nieuwe BsG in  
leerjaar 1, 2, havo 4  
en atheneum 4 en 5

•  Uitbreiding leerjaarteams
•  organisatorische  

knelpunten oplossen
•  Evalueren op principiële 

keuzes

•  Vakoverstijgende lijnen 
ontwerpen

•  Toetsen en bijstellen 
vaardighedenrubrics

•  Doorontwikkelen  
coaching

•  analyse vakspecifieke 
docentvaardigheden

Leren zichtbaar maken 
2020-2021

•  Evalueren op principiële 
keuzes

•  portfolio voor  
beoordeling leerlingen 
op brede kwaliteit

•  professionaliseren  
op nieuwe gewenste 
vaardigheden

Bestendigen  
2021-2022

•  Evalueren op principiële 
keuzes

•  professionaliseren  
op nieuwe gewenste 
vaardigheden

3
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De innovatiestructuur voor de ontwikkeling van de nieuwe BsG is als volgt:

ScHOOLLEIDINg:   leiden – agenderen – controleren – visie uitzetten – aansturen

MENTOrEN/cOAcHES:  visie op begeleiding formuleren – afstemmen – vaardigheidslijnen  
ontwikkelen

LEErjAArTEAMS:    klankborden – visie meebepalen – signaleren – onderzoeken –  
vakoverstijgend

VAkSEcTIES:   definiëren en analyseren vakspecifieke docentvaardigheden –  
bewaken leskwaliteit – ontwikkelen onderwijsprogramma’s  
(leerdoelen basiscurriculum en BsG-uren)

Jaarlijks worden de activiteiten vastgesteld. Deze zijn terug te vinden in het jaarplan van de school; 
hier staan ook de acties specifiek voor bepaalde afdelingen en de verschillende beleidsterreinen. 

Voor het schooljaar 2018-2019 zijn de activiteiten in het kader van de ontwikkeling van de  
nieuwe BsG:
•  pilot nieuwe BsG in leerjaar 1 en 4
•  Verdiepen en ondersteunen
•  Werken vanuit leerdoelen
•  coaching met vaardighedenrubrics
•  les met chromebooks

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de activiteiten in het kader van de nieuwe BsG in ieder geval:
•  Bijstellen nieuwe BsG in leerjaar 1 en 4 op basis van evaluatie 2018 - 2019
•  pilot nieuwe BsG in leerjaar 2 en atheneum 5
•  Verdere ontwikkeling werken vanuit leerdoelen
•  positionering leerjaarteams, mentoren en coaches
•  Verbetering organisatie nieuwe BsG
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Wettelijke en deugdelijkheid eisen

ONDErWIjSkUNDIg BELEID
De visie op leren in de BsG waarin de nieuwe aspecten keuzevrijheid en eigenaarschap worden 
toegevoegd, worden de komende periode uitgewerkt. het betekent dat er visie wordt ontwikkeld 
en keuzes worden gemaakt in het gebruik van (digitale) leermiddelen, leerstrategieën die leerlingen 
leren beheersen en normen waaraan zij moeten voldoen. 

het onderwijsprogramma dat ontwikkeld wordt is gebaseerd op leerdoelen, anders dan op activi-
teiten. De leerdoelen worden gesteld en gepland, de activiteiten van leerlingen en docenten zijn 
bedoeld om die doelen te halen en aansluiting binnen doorlopende leerlijnen te versterken. leraren 
ontwikkelen samen nieuwe lesvormen en bezoeken elkaars lessen om ervaringen te delen. Daarbij 
gaat het ook om voorwaardelijke aspecten, zoals de inzet van leermiddelen en het gebruik van het 
gebouw. 

het werken in doelen betekent voor de BsG een aanscherping van de bestaande praktijk dat voor 
leerlingen een zo hoog mogelijk diploma wordt geambieerd. Er is een relatief hoge opstroom op de 
BsG. Een hoog diploma is belangrijker dan een hoog eindexamencijfer; deze zijn dan ook relatief 
laag. Versterken van deze resultaten is een speerpunt. De BsG is ook bezig doorstroomprogram-
ma’s te ontwikkelen om de leerlingen te ondersteunen bij een succesvolle doorstroom. De herin-
richting van het onderwijsprogramma heeft een ‘harde’ kant die betrekking heeft op bijvoorbeeld 
het opnieuw inrichten van vak- en vormingsgebieden, opnieuw samenstellen van roosters, herijken 
van (formatieve) toetsen, instellen van maatwerkdiploma’s. De school hecht ook aan een goede 
doorstroom naar het vervolgonderwijs. Daarom is een aantal jaren geleden een nieuw loB-beleid 
geformuleerd dat nu schoolbreed geïmplementeerd wordt (zie ook notitie loB en de decanensite).

De herinrichting heeft ook betrekking op de ‘zachte’ kant, waarbij het meer gaat om vaardigheden 
die leerlingen ontwikkelen om vanuit de nieuwe uitgangspunten te leren. Deze vaardigheidslijnen 
worden de komende jaren uitgezet en ontwikkeld. Daarbij hoort ook dat de nieuwe uitgangs-
punten niet leiden tot een sterk geïndividualiseerd leerklimaat. De BsG is van oudsher, en ook 
vandaag, een school waar saamhorigheid belangrijk is en leerlingen gekend en gezien worden. De 
nieuwe BsG is bedoeld om leermotivatie en betrokkenheid van leerlingen te vergroten en sluit in 
die zin aan bij de werk- en leergemeenschap die de BsG is. Tijdens het inspectiebezoek in maart 
2019 werd dit leerklimaat ook door de inspectie herkend en geprezen. Burgerschap is ook een the-
ma dat ons nauw aan het hart ligt en waar we op verschillende plaatsen in ons onderwijs aandacht 
aan geven in lessen, projecten (onder de titel ‘de ander en ik’), in stage en vanaf komend school-
jaar in de jongerenrechtbank die de school gaat instellen. 

Een belangrijke pijler onder het onderwijs van de BsG is kunst en cultuur. leerlingen worden uitge-
daagd om zich te ontwikkelen op terreinen die niet in eerst aanleg cognitief zijn, en worden uitge-
daagd om creatief te denken. leerlingen krijgen de eerste jaren dat ze op school zijn alle kunstvak-
ken aangeboden, daarna kunnen ze de vakken kiezen ongeacht het profiel waarin ze eindexamen 
doen. om de toegankelijkheid van de kunstvakken ook in de bovenbouw te vergroten worden 
ze ook aangeboden in de BsG-uren, zodat leerlingen ze kunnen volgen zonder examen te doen. 
naast voorgenoemd aanbod zet de school in op bijzondere projecten zoals samenwerking met mu-
seum Kranenburgh, het muziektheater en de modeshow.

soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. De visie van de BsG op ondersteuning is dat 
deze in de klas, in het primaire proces plaats vindt. De mentor is daarbij de spil. De schoolortho-
pedagoog is de expert die handelingsadviezen geeft aan docenten en contacten onderhoudt met 
externe partijen en ketenpartners (zie ook het schoolondersteuningsprofiel en schoolondersteu-
ningsplan). 

4
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pErSONEELSBELEID
De nieuwe BsG vraagt veel van leraren, niet alleen om het onderwijsconcept mee te ontwikkelen, 
maar ook om het uit te voeren. het is belangrijk dat leraren weten wat van hen verwacht wordt, 
dat ze in staat zijn om hun talent in te zetten voor de nieuwe BsG; dat ze duidelijke feedback krij-
gen op hun bijdragen en kunnen werken in een stimulerend, open klimaat. 

leraren krijgen de komende periode de gelegenheid om mee te ontwikkelen met de school. Zoals 
voor en met leerlingen wordt nagedacht over hoe zij leren en hoe dat op de BsG wordt georga-
niseerd, zo geldt ook voor het team dat we nadenken over wat leraarschap, excellent leraarschap 
op de BsG betekent en hoe we dat kunnen realiseren. Voor leraren betekent dit dat er een beroep 
wordt gedaan op de vaardigheid om te reflecteren op het eigen gedrag en overtuigingen. Er zullen 
verschillende vormen van scholing worden aangeboden voor leraren die ingestoken worden vanuit 
de leerdoelen die daarmee behaald gaan worden. leraren bezoeken elkaars lessen en scherpen el-
kaar als het gaat om het realiseren van lesprincipes van de nieuwe BsG. 

De schoolleiding stuurt en ondersteunt deze ontwikkeling van het leraarschap. Dat betekent dat 
gezocht wordt naar goede manieren om leraren te beoordelen, te belonen en te binden aan de 
school. Dat is de kern van goed werkgeverschap en strategische personeelsplanning. 

alle docenten krijgen expliciet uren voor onderwijsontwikkeling in hun taakformulier. En in het 
rooster wordt ernaar gestreefd gezamenlijke ontwikkeltijd vrij te roosteren: de zogenaamde ‘gou-
den uren’.

In het aannamebeleid wordt gestreefd naar evenredige vertegenwoordiging van vrouwen en man-
nen zowel in het docententeam als de schoolleiding. op dit moment bestaat de meerderheid van 
het docententeam en de schoolleiding uit vrouwen.

kWALITEITSzOrgBELEID
samen met het vernieuwde onderwijs wordt ook een nieuwe visie op kwaliteit ontwikkeld en hoe 
die kwaliteit gemeten, ontwikkeld en geborgd kan worden. Inhoudelijk wordt kwaliteit in samen-
hang gebracht met de doelen van de nieuwe BsG. Er kan tevredenheid zijn als die doelen bereikt 
worden, die in de kern compact zijn verwoord. het kwaliteitsbeleid wordt verder verwoord door 
onderscheid te maken tussen activiteiten die gericht zijn op beheersen (meten, borgen, verbeteren) 
en op ontwikkelen van kwaliteit (innovatie, uitproberen, professionaliseren). ook de drieslag die 
Biesta hanteert (kwalificatie, socialisatie en subjectificatie) biedt een handvat om doelen en kwali-
teit te ordenen. 

Bij kwaliteitsbeleid hoort een instrumentarium waarmee kwaliteit zichtbaar gemaakt kan worden, 
verbeterd en vernieuwd. Dit heeft een cyclisch karakter, waarbij de ontwikkeling van de nieuwe 
BsG de komende jaren leidend is. Er wordt een kwaliteitskalender opgesteld, waarin duidelijk 
wordt hoe in de komende jaren de onderwijsvernieuwing wordt uitgeprobeerd, geëvalueerd, vast-
gesteld en geborgd. 

Verantwoording en evaluatie zijn instrumenten die ingezet worden tussen de schoolleiding en de 
bestuurder van soVon, en ook tussen de schoolleiding en vaksecties. Dit gebeurt in de vorm van 
periodieke (management-)rapportages, overzichten van opbrengsten, in combinatie met gesprek-
ken waarin naar betekenis en duiding wordt gezocht. 

Kwaliteitsbeleid wordt ook ontwikkeld in de vorm van georganiseerde samenwerking en gedeelde 
ervaringen, zoals in audits en lesbezoeken. Deze vormen van leren van elkaar, kwalitatieve uitwis-
seling en professioneel aanspreken van elkaar kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het 
gezamenlijk ontwikkelen van kwaliteit op de BsG. het past bij de visie op innovatie, waarbij ‘van 
onderop’ gaandeweg ontwikkeld en geprobeerd wordt. 

4.2

4.3
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Jaarlijks bepaald de schoolleiding welke professionalisering nodig voor de beoogde onderwijsont-
wikkeling schoolbreed wordt aangeboden. Daarnaast kunnen secties en individuele docenten zelf 
scholing aanvragen. Bekwaamheid is een belangrijk onderwerp in de gesprekscyclus. Van het per-
soneel wordt verwacht dat ze zelf een bekwaamheidsdossier bijhouden. 

cULTUUr
Tot nu toe hebben we de ontwikkeling van de school omschreven aan de hand van de visie (de 
kern), de actoren (leerlingen, personeel, ouders) en beleidsdomeinen (onderwijs, personeel, kwa-
liteit). Tijdens die beschrijvingen zijn ook onderdelen aangeraakt die betrekking hebben de cultuur 
van de school. In deze paragraaf staan de cultuurelementen centraal die in de komende periode 
ontwikkeld zullen worden.  

•  gemeenschap – leren in verbinding met elkaar 
onze school is een kleinschalige maatschappij. In gezelschap van vrienden en vriendinnen, klas-
genoten en personeel worden leerlingen bij ons op school volwassen. Dit is de basis van onze 
school. onze mentoren geven dit bewust vorm. 
 
Meedoen | Erbij horen | Elkaar zien | Veiligheid 

•  Nieuwsgierigheid – waardevrij onderzoeken 
We staan samen om onze leerlingen heen. het hele team staat om iedere leerling heen, met hun 
ontwikkeling voor ogen. ook, of juist, wanneer dit niet vanzelf gaat. 
 
oordeel uitstellen | Vragen stellen | samen

•  Openheid – samen maken we ons onderwijs 
op onze school werken mensen met hun eigen talent, kracht en visie aan de ontwikkeling van 
het onderwijs. Dit doen we op open wijze en met z’n allen. niet alleen in woord maar ook in 
daad. Dit organiseren we dan ook. hierbij benutten we de diversiteit binnen ons team. 
 
Talenten | communicatie | ontmoetingen | Diversiteit | Gezamenlijkheid

•  Verantwoordelijkheid – werken vanuit vertrouwen 
We geven onze leerlingen de ruimte om hun keuzes te maken en de effecten daarvan te ont-
dekken. ook in de lessen. De spanning die dit met zich meebrengt is het ons waard vanuit de 
opvatting dat we onze leerlingen verantwoord moeten loslaten om hun eigen leerproces vorm te 
geven. Wij zijn er uiteraard om hen dit zo goed mogelijk te leren. 
 
autonomie | positiviteit | lef

4.4
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BIjLAgE I: ONDErWIjSkUNDIg BELEID
Jaarlijks actualiseert de school de schoolgids, het ondersteuningsplan, het pestprotocol, en het leer-
lingenstatuut. Deze documenten zijn te vinden via de website; het veiligheidsplan is op te vragen 
bij de school. In deze documenten staat beschreven:

•  De uitgangspunten, de doelstelling en de inhoud van het onderwijs. 
•  De doelen van het onderwijs en de opbouw van het aanbod en de onderwijstijd. 
•  het pedagogisch-didactisch klimaat en het schoolklimaat en de regels om dit klimaat te borgen. 
•  het veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen, afhandelen, registreren en evalueren van inci-

denten. het veiligheidsbeleid is ingebed in het pedagogisch beleid van de school.
•  het schoolondersteuningsprofiel en de wijze waarop het ondersteuningsprofiel wordt betrokken 

bij het onderwijskundig beleid. 

BIjLAgE II: pErSONEELSBELEID
alle personeel van de BsG heeft een bestuursaanstelling bij de soVon. het algemene personeels-
beleid wordt dan ook op soVon-niveau geformuleerd. Binnen dat kader kan de school invulling 
geven aan het taakbeleid, het scholingsplan en het inductieprogramma voor nieuwe docenten. 
Deze documenten zijn op te vragen bij het bestuur c.q. de school. In deze documenten staat be-
schreven:

•  het beleid ten aanzien van het voldoen aan de eisen van bevoegdheid en de wijze waarop de 
bekwaamheid wordt onderhouden en uitgebreid. 

•  Maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoe-
ring van het onderwijskundig beleid.

•  het pedagogisch-didactisch handelen van het onderwijspersoneel.

BIjLAgE III: kWALITEITSzOrgBELEID
het kwaliteitsbeleid van de school valt onder het kwaliteitsbeleid van de soVon. Jaarlijks voert de 
schoolleiding een kwaliteitsgesprek met de bestuurder. Intern monitort en evalueert de school sa-
men met de verschillende stakeholders periodiek de verschillende processen en neemt maatregelen 
ter verbetering; dit staat beschreven in het kwaliteitsplan van de school. 
 




