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Strategie, uitvoering

Algemene gegevens
isschoppelijk College Broekhin Roermond is een

De directie van BC Broekhin Roermond* bestaat uit een

katholieke school voor vmbo-t, havo en vwo. De

locatiedirecteur en adjunct-locatiedirecteur. Samen met

school werd opgericht in 1851.

zes teamleiders vormen zij het Managementteam (MT) van
de school. Het onderwijsondersteunend personeel (OOP)

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van

staat onder leiding van een hoofd facilitaire zaken, een

de scholen die onder de Stichting Onderwijs Midden

hoofd technische dienst en de adjunct-locatiedirecteur.

Limburg vallen. Het betreft de volgende scholen;
Scholengemeenschap Sint Ursula (vestigingen in Horn

Adres: Bob Boumanstraat 30-32,

en Heythuysen), het Mundium College (vestigingen in

Postcode: 6042 EH Roermond

Roermond), het Connect College (vestigingen in Echt)

Website: www.broekhin.nl

en BC Broekhin (vestigingen in Roermond, Reuver en
Swalmen).

BC Broekhin Roermond maakt deel uit van de Stichting
Onderwijs Midden Limburg, afgekort SOML.

De locatiedirecteuren van de scholen van SOML

Website: www.soml.nl

vormen samen het Directieberaad. Dit Directieberaad
is een overleg- en adviesorgaan voor het College van
Bestuur. Het Directieberaad bevordert de onderlinge
samenwerking tussen de scholen van SOML en ontwikkelt
gemeenschappelijk beleid.
Ook gaan de directies van de locaties in Roermond,

en resultaat

Swalmen en Reuver regelmatig met elkaar in overleg over

blz. 84-87

Broekhinbrede thema's en vindt er afstemming plaats op
een aantal dossiers.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op (het beleid van)
het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken
binnen SOML.
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* In het verdere schoolplan wordt BC Broekhin Roermond afgekort tot ‘Broekhin’.
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Missie en visie

Voorwoord

"Met gepaste trots presenteren wij...”

Vragen en antwoorden

oor u ligt het schoolplan 2017-2021 van Broekhin. Ik

Voor de komende jaren ligt er een concrete uitdaging voor

De komende beleidsperiode wordt er kritisch gekeken

wil u van harte uitnodigen om kennis te nemen van

Broekhin om het onderwijs beter af te stemmen op het

naar, en gereflecteerd op, de wijze waarop wij ons

onze missie, visie en de koers die de school de komende

leren en de persoonlijke ontwikkeling van elke leerling.

onderwijs organiseren. Vaak lopen wij tegen praktische

jaren wil gaan varen op de beleidsgebieden onderwijs,

Deze personalisering van het leren is een antwoord op

beperkingen aan op de momenten dat wij ons leren anders

personeel, kwaliteit en bedrijfsvoering. Onze school

het gegeven dat ieder kind een eigen geschiedenis heeft,

vorm willen geven, alsmede op de momenten dat wij nog

staat de komende jaren voor een aantal strategische

anders denkt, handelt en leert. Elk mens is uniek, met

meer rekening willen houden met de verschillen tussen

vraagstukken. Hoe wij deze vraagstukken gaan benaderen,

eigen persoonlijke dromen en unieke kwaliteiten om die

onze leerlingen. Is lesgeven per leeftijdsgroep, in vaste

wordt uitgewerkt in dialoog met alle belanghebbenden.

dromen te verwezenlijken. Ieder mens heeft de behoefte

lesblokken die allemaal even lang duren, wel geschikt voor

Wij gaan op zoek naar concrete uitwerkingen, mede op

hierin gezien en gehoord te worden. We willen onderwijs

alle leerlingen, altijd? Is een scherp vakkenonderscheid

basis van antwoorden op pedagogische, onderwijskundige,

creëren waarin leerlingen uitdagende doelen stellen en

wenselijk of daadwerkelijk noodzakelijk? Is ons onderwijs

organisatorische en maatschappelijke vragen. Vragen

eigenaarschap en regie leren nemen voor hun eigen leren

erop gericht om de toetsresultaten te verbeteren of is het

waarop geen pasklare antwoorden te geven zijn. Samen

en daarmee voor het leven.

doel te leerlingen helpen om te leren? Wij moeten kritisch

gaan wij uitzoeken wat bij onze school en onze leerlingen

kijken naar onze gebruiken, gewoontes en systemen.

past. Zo leren wij van, en met elkaar.

Anders zullen er altijd dezelfde dingen gedaan worden,

Aan de rechterzijde vindt u telkens de hoofdtekst; aan
de linkerzijde wordt middels illustraties en teksten

gewoon omdat wij ze altijd zo gedaan hebben.

Dit schoolplan zien wij als richtinggevend voor het

In onze samenleving zien wij een toenemende behoefte

toekomstige beleid van onze school. Het vormt ons

aan verbondenheid. Maar wat is nu precies de

kompas, fungeert als inspiratiebron en motor voor de

gemeenschappelijke noemer van onze school en van

schoolontwikkeling. Wij beschouwen het schoolplan als

onze samenleving? Waardoor voelen wij ons gekend en

een ontwikkeldocument om het onderwijs op Broekhin

verbonden? Wat is de identiteit die wij als Broekhin willen

waarde(n)vol te kunnen laten zijn, en worden.

achtergrond en verdieping aangebracht.

ontwikkelen?
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Missie en visie

Educatief partnerschap

Wij willen jonge mensen, onze leerlingen, zodanig

In onze omgeving zijn er steeds meer partners, zowel

toerusten dat zij de wereld vol vertrouwen tegemoet

binnen het onderwijs als binnen ondernemingen en

betrokkenen er op uit zijn om elkaar wederzijds te

kunnen treden; als persoon, als burger en als toekomstig

maatschappelijke instellingen, met wie wij een duurzaam

ondersteunen en waarin ze proberen hun bijdrage zoveel

beroepsbeoefenaar binnen onze dynamische en complexe

samenwerkingsverband aangaan. Samen vormen wij een

mogelijk op elkaar af te stemmen, met als doel het

samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen onze

verbindend netwerk om onze leerlingen heen. Samen

leren, de motivatie en de ontwikkeling van leerlingen te

leerlingen in hun ontwikkeling en dagen hen uit om

kunnen wij immers meer dan alleen.

bevorderen. Bij partnerschap gaat het niet alleen om

volwassen in de wereld te staan. Dit vraagt om een nauwe

een beweging van ouders richting de school, maar ook

samenwerking in de vorm van een educatief partnerschap

Dat is dan ook de reden waarom wij ons schoolplan het

om een beweging van de school richting de thuissituatie.

tussen leerling, school en ouders; een samenwerking

volgende motto hebben meegegeven:

Bij educatief partnerschap is er sprake van gezamenlijk

die wij de pedagogische driehoek noemen. Naast het

Leerling

Educatief partnerschap is een proces waarin de

belang waarin het kind te allen tijde centraal staat. Ouders

School

Ouders

versterken van de stem van de ouders, staan we voor de

en school gaan als gelijkwaardige partners met elkaar in

uitdaging om ook de stem van de leerling meer tot zijn

gesprek en werken zo veel mogelijk samen.

recht te laten komen. Dat betekent het actief betrekken

‘’Samen leren, Broekhin verbindt’’
Jos Gijzen, directeur

van leerlingen bij hun leef- en leeromgeving.

Omgeving
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Hoofdstuk 1
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Inleiding
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Missie en visie

Hoofdstuk 1 | Inleiding
"Samen leren, Broekhin verbindt”

Meerjarenbeleidsplan Stichting Onderwijs Midden

Missie en visie BC Broekhin Breed | Locaties Roermond,

n dit schoolplan presenteren wij niet alleen onze visie,

Limburg 2015-2018 | “Leren voor de toekomst”

Swalmen en Reuver | “Een overkoepelende visie”

missie en kernwaarden, maar gaan wij ook dieper in op

SOML legt voor de komende beleidsperiode de focus op

De kern van de missie van alle locaties van BC Broekin

bepaalde sleutelbegrippen die wij tekenend vinden voor

Persoonlijk Leren. Het meerjarenbeleid wordt uitgewerkt in

wordt gevormd door de pedagogische leer- en

de koers van Broekhin. Alle betrokkenen geven hier hun

een viertal programmalijnen: het leren van de leerling, het

leefgemeenschap, waarin de kracht van samen werken,

eigen, unieke kijk op.

bouwen van een leeromgeving, investeren in medewerkers

samen leren en samen leven wordt geoefend. Alle

en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

deelnemers aan deze gemeenschap hebben hun eigen

Uitgangspunten en vastgestelde kaders | “De basis”

plaats en verantwoordelijkheid en spreken elkaar daar ook

De basis voor een missie, visie en meerjarenbeleid

op aan.

van Broekhin, vertaald in dit betreffende schoolplan
2017-2021, wordt gevormd door diverse vastgestelde

Wij hebben wortels in onze katholieke traditie. Onze

beleidsplannen: het Meerjarenbeleidsplan van de Stichting

kernwaarden zijn vertrouwen, respect, verbondenheid en

Onderwijs Midden Limburg (SOML), de BC Broekhin

ondernemendheid. Deze waarden inspireren ons een goede

Brede Visie en Missie, zoals vastgesteld in 2017, en het

school te zijn voor iedere leerling. Een school die ruimte

Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs.

biedt aan verscheidenheid van culturen en levensvisies

14

in de wereld om ons heen. Een school waar iedereen zich

Binnen al deze plannen en kaders staat één gedachtegoed

thuis voelt, waar iedereen erbij hoort en waar iedereen

centraal, namelijk het credo ‘Samen Leren & Verbinden’.

zich geaccepteerd voelt. Wij omarmen de diversiteit en

Op talloze manieren leggen wij nieuwe verbindingen,

bevorderen de inclusiviteit.

waarbij partnerschap altijd voorop staat.
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Missie en visie

Visie

Sectorakkoord Voortgezet Onderwijs 2013-2017 |

Wij bereiden onze leerlingen voor op een ongewisse

“Ambities geformuleerd”

toekomst. Dat doen wij door hen ervaringen en lessen uit

Het sectorakkoord omvat zeven ambities:

heden en verleden mee te geven. Wij nemen hen mee in

◦ uitdagend onderwijs voor elke leerling;

werelden die zij nog niet kennen en waarin hun identiteit

◦ eigentijdse voorzieningen;

kan groeien. Wij steunen en gidsen onze leerlingen bij

◦ brede vorming voor alle leerlingen;

hun zoektocht naar kennis, naar motivatie en passie; wij

◦ partnerschap in de regio (professionele scholen);

prikkelen en dagen uit bij het ontdekken en ontwikkelen

◦ scholen als lerende organisatie;

The school serves the living. It should develop in the young

van hun talenten. Hierbij vormen wij als het ware één team

◦ toekomstbestendigheid organiseren: koppeling van

individual those qualities and capabilities which are of

met de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

onderwijs- en personeelsontwikkeling;

value for the welfare of the commonwealth. The aim must

◦ nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht

be training of independently thinking individuals, who,

Wij maken optimaal gebruik van kansen om buiten de

however, see in the service of the community, their highest

school te leren; in, en met de maatschappij, in binnen-

life problem. Words are and remain an empty sound and

en buitenland. De maatschappij halen wij binnen de

the road to perdition has ever been accomplished by lip

schoolmuren. Op deze manier geven wij betekenis aan de

service to an ideal. But personalities are not formed by

te verwerven kennis en vaardigheden, in lijn met de vragen

what is heard and said, but by labor and activity.’’

vanuit de maatschappij en de opdracht van de school.
Vanuit het besef dat kinderen heel verschillend zijn, richten

- Albert Einstein, 1936

wij ons onderwijs zo persoonlijk mogelijk in. Op die manier
geven wij vorm aan onderwijs dat leerlingen begeleidt op
hun weg naar de toekomst.
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Hoofdstuk 2
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Waarde(n)vol
onderwijs

19

Missie en visie

Hoofdstuk 2 | Waarde(n)vol onderwijs

Ergens goed
in worden

“De kern van onze denkwijze”

e kern van onze missie en visie wordt gevoed
door het begrip ‘Waarde(n)vol Onderwijs’. Iedere
leerling, medewerker en samenwerkingspartner is van
belangrijke waarde. Daarnaast werken we samen vanuit
dezelfde kernwaarden. Vanuit deze overtuiging hebben

Waarde(n)vol
onderwijs

wij een eigen vertaling gemaakt van het gedachtegoed
van de onderwijspedagoog Gerd Biesta* en de
onderwijspsychologen Deci & Ryan*;

Samen
leren leven

Gezien, gehoord en
gewaardeerd worden

◦ Gezien, gehoord en gewaardeerd worden om wie
je bent | Persoonsvorming
◦ Met (com)passie en vanuit gezamenlijke waarden leren
samenleven | Socialiseren

‘Ergens goed in worden’*

◦ Een eigen bijdrage kunnen leveren, waardoor je van

Het is niet ongebruikelijk iemand die ‘ergens goed in is’ te

waarde kunt zijn voor onze maatschappij| Kwalificeren

zien als een vakman of een expert op een bepaald terrein.
Wij spreken dan van expertise of vakmanschap. Het begrip
‘vakmanschap’ wordt in veel verschillende contexten
gebruikt. Zo kan een politicus van vakmanschap getuigen
als hij de kamer heeft weten te overtuigen van de juistheid
van zijn handelen, een mezzo-sopraan als zij stukken uit
Mahler’s Lied von der Erde prachtig heeft weten te
vertolken, een stratenmaker als hij een oprit van een mooi
plaveisel heeft voorzien, een chirurg als hij een moeilijke
operatie tot een goed einde heeft gebracht en een docent
als hij er blijk van geeft in uiteenlopende praktijksituaties
over de bekwaamheden te beschikken die zijn vastgelegd
in de Wet Beroepen in het Onderwijs. Vakmanschap
kan blijkbaar zowel appelleren aan ambachtelijkheid en
handwerk als aan kunstzinnigheid en ‘professionaliteit’.

20

*Van der Sanden J., Ergens goed in worden. Naar leerzame loopbanen in het beroepsonderwijs,

*Biesta G., Goed onderwijs en de cultuur van het meten, Den Haag, 2012

Eindhoven, 2004

*Ros A., e.a., Gemotiveerd leren en lesgeven, Bussum, 2015
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Missie en visie

Voortgezet vrijeschoolonderwijs op Broekhin

De zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci & Ryan

Profilering BC Broekhin Roermond 2017-2021 | “Hoe wij

Binnen onze school is de mentor het eerste

Vanaf augustus 2013 is binnen Broekhin sprake van een

De ZDT gaat over individuele groei en het belang

ons profileren”

aanspreekpunt. Kan hij/zij samen met de leerling

afdeling voortgezet vrijeschoolonderwijs. Deze nieuwe

van intrinsieke motivatie. Hoeksteen van de

De bijzondere elementen in ons huidige onderwijsaanbod

geen goede oplossing vinden voor een individueel

afdeling is tot stand gekomen in nauwe samenwerking

zelfdeterminatietheorie zijn de drie basisbehoeften

zijn vmbo-t plus en de Ondernemersroute, de

probleem, dan wordt er via de leerlingencoördinator

tussen de Vereniging Vrijeschool Onderwijs

voor gemotiveerd leren: autonomie, competentie en de

kansklassen in leerjaar 1, het tweetalig vwo-onderwijs

contact opgenomen met het ondersteuningsteam. De

Midden-Limburg (VVML), de gemeente Roermond, het

behoefte aan relationele en sociale verbondenheid. Goede

Engels (tto), het gymnasium, en een afdeling voortgezet

zorgcoördinator van dit team beoordeelt welke hulp

College van Bestuur van SOML en de directie van Broekhin.

leraren ondersteunen autonomie, zijn verbonden met hun

vrijeschoolonderwijs. Wij profileren ons op het gebied

geboden kan gaan worden. We beschikken dan over een

Inmiddels wordt er voortgezet Vrijeschoolonderwijs

leerlingen, zorgen dat leerlingen succeservaringen ervaren

van internationalisering door versterkt onderwijs in

divers hulpaanbod van ondersteuningsmedewerkers,

aangeboden voor de brugklas t/m de 3e klas.

en bieden structuur.

moderne vreemde talen, zoals Delf (Frans), Goethe (Duits)

zoals een orthopedagoog, interne begeleiders, ambulante

en Anglia (Engels) en vele internationale uitwisselingen.

begeleiders, counselors en medewerkers van het Centrum

Vanaf schooljaar 2017-2018 is de gepersonaliseerde

Tevens bieden wij in SOML-verband de Vooropleiding

voor Jeugd en Gezin, met elk een eigen expertise.

leerroute voor de 4e en 5e klas van start gegaan, die

Conservatorium (VoCo) aan en beschikken over een rijk

toewerkt naar kwalificatie voor het eindexamen vwo, havo

geoutilleerde sportaccommodatie.

en vmbo-t plus.

Toekomstig onderwijsaanbod
Het huidige onderwijsaanbod willen wij de komende

COMPETENTIE:
Wij laten jou succes ervaren!

Onze school kent een uitgebreide leerlingbegeleiding

jaren verder aanscherpen, aanpassen, uitbreiden en/

en -zorg en we organiseren jaarlijks een breed scala aan

of versterken. In een nog nader op te stellen notitie

culturele activiteiten, wedstrijden en projecten.

zullen wij dit schooljaar hierover de discussie binnen
school opstarten en een definitief standpunt gaan

Passend onderwijs op Broekhin

bepalen met betrekking tot het gewenste toekomstige

De visie van onze school is er op gericht om onderwijs

onderwijsaanbod.

en een daarop afgestemd ondersteuningsaanbod te
bieden dat passend is voor onze populatie leerlingen.
Door verschillende oorzaken kan de ontwikkeling van een
leerling vertraging oplopen of stagneren. In dat geval zal
er intern en waar nodig extern, de nodige ondersteuning
geboden worden.

RELATIE:
Wij zijn blij dat
jij er bent!
22

AUTONOMIE:
Ik ben bereid om
me in te zetten!
23

Hoofdstuk 3
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Identiteit,
missie en visie

25

Missie en visie

Hoofdstuk 3 | Identiteit, missie en visie
“De kern, onze basis”

dentiteit | “Waar wij vandaan komen“

Iedere leerling wordt gestimuleerd een eigen kijk op het

Onderwijs gaat over verbinding en idealen. Onderwijs

leven te ontwikkelen en te bepalen wat voor hem of

zorgt ervoor dat we de benodigde kennis verwerven en dat

haar zinvol, mooi, waar en echt is. Wij staan binnen ons

we leren hoe we met elkaar omgaan, waar we als mens

(levensbeschouwelijk) onderwijs, en door het aanbieden

voor staan en waarom het belangrijk is er voor elkaar te

van speciale programma’s met sociaal-emotionele

zijn. Wij hebben als school onze wortels, al meer dan 150

thema‘s, stil bij de veelkleurigheid van de samenleving

jaar, in een katholieke traditie en staan tegelijkertijd open

betreffende afkomst, traditie en geloof. Centraal staat

voor alle gezindten. Onze leerlingenpopulatie wordt in

altijd de eigenheid van elke leerling. Voor ons is het van

toenemende mate gekenmerkt door leerlingen en ouders

belang dat alle leerlingen en hun ouders zich bij ons op

met een niet-katholieke en niet-westerse achtergrond.

school niet alleen welkom en veilig voelen, maar vooral
gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Het is belangrijk dat iedereen zijn eigen wortels serieus
neemt, wat religie of levensbeschouwing betreft. Er zijn
zowel overeenkomsten als verschillen, maar uiteindelijk
gaat het om ‘humaniteit’: vreugde, vrede en bevrijding
van alle mensen. Dat is een principieel oecumenisch
gedachtegoed en standpunt voor het omgaan en
erkennen van de aanwezige verschillen en het zoeken
naar overeenkomsten, datgene wat ons allen met elkaar
verbindt. Het is de weg naar inclusief onderwijs waarbij de
nadruk ligt op het aanvaarden van de verscheidenheid en
gelijkwaardigheid van de leerlingen.

26
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Missie en visie

Visie

Missie | “Waar wij voor gaan en staan”

De huidige kernwaarden zijn aan een vernieuwing toe.

Wij willen het volledige potentieel van onze leerlingen

In het licht van de gewijzigde leerlingenpopulatie en

en medewerkers aanboren en hen laten ontdekken hoe

het huidige medewerkersbestand, de maatschappelijke

zij van waarde kunnen zijn voor zichzelf, de ander, de

tijdsgeest en de problemen waar wij ons nu en in

samenleving en het leven op onze planeet.

de komende jaren voor gesteld zien, is het nodig
deze kernwaarden te herformuleren. De vernieuwde

Daartoe wordt een rijke oefen- en ontmoetingsplaats

kernwaarden dienen naadloos aan te sluiten op de nieuwe

en een krachtige leeromgeving geboden, waar iedereen

visie van Broekhin.

sleutelcompetenties te verwerven en ‘ergens goed in

Deze kernwaarden vormen de basis voor ons om samen

te worden’.

te leren, te leven en te werken op deze school. Zij dragen
zorg voor een relationele verbinding en het oppakken van

Integriteit

Rechtvaardigheid

Gemeenschapszin

Verantwoordelijkheid

Respect

de handvaten en mogelijkheden krijgt om de benodigde

Fundament

Daartoe hebben wij ons mission statement ontwikkeld;

een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ze in praktijk

één krachtige zin die omschrijft wie wij zijn en wat wij

te brengen, een denkwijze gebaseerd op de visie van Loek

willen uitdragen.

Schoenmakers.* Zij gaan op termijn de ‘Grondwet van
Broekhin’ vormen. Wij willen onze leerlingen leren wat

“Samen leren, Broekhin verbindt”

democratie is en hoe je samen beslissingen neemt, ook als
je het niet met elkaar eens bent. In een democratie neemt

Kernwaarden missie

Kernwaarden | “Onze kern, het hart van de organisatie”

ieder zijn verantwoordelijkheid voor gedrag, voor elkaar,

Humaniteit wordt op Broekhin zichtbaar gemaakt middels

en voor de gemeenschap. Micha de Winter, Lector Jeugd

een aantal kernwaarden die al jaren onderdeel zijn van de

van Hogeschool Utrecht, is ervan overtuigd dat individu en

missie van onze school. Dit zijn de kernwaarden respect,

samenleving er baat bij hebben als kinderen en jongeren al

verantwoordelijkheid, gemeenschapszin, rechtvaardigheid

op school leren en ervaren wat democratie betekent.

en integriteit. Zij vormen als het ware het fundament van
Broekhin en zijn richtinggevend voor de wijze waarop wij
met elkaar omgaan binnen de school.

*Schoenmakers L., Happily Different, USA, 2014

28

*Winter M. de, Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding, Amsterdam, 2011
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Missie en visie

isie | “Waar wij naar toe willen groeien”

… op zoek gaat naar oplossingen voor levensechte

Onze missie en kernwaarden maken wij concreet

vraagstukken, die zowel regionaal en lokaal, als

door een vertaling naar onze visie. De visie beschrijft

internationaal op ondernemende wijze aangepakt en

waarheen wij op weg zijn en wat wij op termijn willen

ervaren worden.

realiseren.
… bijdraagt aan de ontwikkeling van een duurzame
Wij willen dat Broekhin…

samenleving en de instandhouding van het leven op onze
prachtige planeet.

… een plek is waar iedere leerling en medewerker gezien,
gehoord en gewaardeerd wordt en de mogelijkheid krijgt
om te floreren.
… uitgaat van de leerling als uniek mens en individu,
geworteld binnen een eigen achtergrond en met een
eigen, specifieke ontwikkelopdracht en -behoefte.
…. een leefgemeenschap is die gebruik maakt van
de rijkdom aan diversiteit, die ons allen verbindt, als
basis voor het creëren van een gemeenschap van
verbondenheid.
… een leergemeenschap vormt die bestaat uit een
samenwerkingsverband van medewerkers, leerlingen,
ouders en buitenschoolse partners, waarin betekenisvol
onderwijs wordt aangeboden; onderwijs dat uitdagend,
ondersteunend en toekomstgericht is met een goede
kennisbasis als fundament.
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Hoofdstuk 4 | Sleutelbegrippen
“De sleutel tot het realiseren van onze visie”

Actief leren ontstaat door:

Authentiek leren is:

m de visie en missie van Broekhin te kunnen

leutelbegrip 1 | Betekenisvol onderwijs

◦ het bieden van keuzes aan leerlingen. Keuze in leerstof,

◦ het ontwikkelen van kennis die in te zetten is in een

realiseren hebben wij een aantal sleutelbegrippen

“Het verwerven van sleutelcompetenties”

keuze in de manier waarop, keuze in waar je leert, keuze

levensechte of realistische context. Deze aanpak heeft

geformuleerd, deels ook opgenomen in onze infographic,

Het verwerven van kennis en vaardigheden is geen doel

wanneer je het leert. Echter wel keuzes met consequenties;

een positieve invloed op de motivatie van de leerlingen,

en deze van een nadere uitwerking voorzien. Elk

op zich, maar bedoeld om leerlingen te helpen zich

doen wat je je voorneemt

waardoor er meer transfer van kennis plaatsvindt. Werken

sleutelbegrip is gevisualiseerd door middel van een op

in de hedendaagse wereld te oriënteren en hierin te

◦ leerlingen uit te dagen, want zonder uitdaging vindt er

met levensechte en complexe vraagstukken doet eveneens

maat gemaakt icoon.

handelen. Dat vraagt om andere manieren om leerlingen

weinig of geen leren plaats;

een beroep op samenwerkingsvaardigheden om op een

te motiveren. Binnen Broekhin willen we de komende

◦ leerlingen zelf invloed te geven op het leerproces. Als alles

onderzoekende wijze oplossingen te bedenken.

jaren de betekenis van leren duidelijker maken door

1

wordt voorgeschreven, wat valt er dan nog te bedenken?

leerinhouden te koppelen aan vragen en problemen die

◦ leerlingen invloed te geven op de vorm en inhoud van

hen aanspreken.

het product. Wat voor uitdaging zit er immers als het
eindproduct tot in detail omschreven is?

“Met betekenisvol onderwijs kunnen we leerlingen laten
ervaren dat zij zelf met hun kennis en vaardigheden bij
kunnen dragen aan oplossingen voor maatschappelijke
problemen, technische vraagstukken en aan plezier,

schoonheid en troost”, aldus Monique Volman, hoogleraar
Onderwijskunde*.

* Volman M., Oratie: Kennis van betekenis. Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en

34

leerresultaten, Amsterdam, 2011
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Omgevingsgericht leren komt tot stand door:

Toekomstgericht leren

Hoge leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar.

◦ samenwerking van interne experts met externe

Het platform Onderwijs 2032 heeft in 2016* een eindadvies

Niet alleen leerprestaties tellen, maar vooral wat je ermee

experts, werkzaam in vervolgonderwijs, (mbo/hbo/wo)

uitgebracht op basis van de opdracht om een breed

doet. Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau een bijdrage

bedrijven en maatschappelijke instellingen. De nieuwe

gedragen visie op de inhoud van het primair en voortgezet

leveren aan de samenleving en daarin van betekenis zijn.

ondernemersroute vmbo-t is een voorbeeld van zo’n

onderwijs voor de toekomst te schetsen. De hoofdlijnen

De ervaring op je eigen manier van betekenis te zijn, ligt

omgevingsgerichte samenwerking en daarnaast het

van het advies zagen er als volgt uit:

binnen handbereik van alle leerlingen, of ze nu worden

onlangs gestarte vo/hbo-platform voor de afdelingen havo

◦ persoonsvorming als kern

opgeleid tot ambachtsman of academica. Samen met

en vwo.

◦ vaste basis van kennis en vaardigheden

alle betrokkenen willen we in dit kader bijdragen aan een

◦ vakoverstijgend leren, denken en werken

positieve leeridentiteit bij onze leerlingen.

◦ leren door maatschappelijk engagement (community

◦ ruim baan voor ambitieuze verdieping en verbreding per

Betekenisvol onderwijs leidt tot actief leren,

service c.q. maatschappelijke stage). Onze leerlingen staan

school en per leerling

maakt veelvuldig gebruik van authentiek leren, is

voor de uitdaging om goed te kunnen omgaan met een

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren,

omgevingsgericht en toekomstgericht.

diversiteit aan maatschappelijke noden en uitdagingen in

schoolleiders en scholen zich momenteel over de vraag

diverse sociale en culturele contexten. Het engagement

wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

verrijkt de leerervaring van leerlingen in het omgaan met

moeten kennen en kunnen. Eind 2018 presenteren ze hun

een meer diverse klas en samenleving. Het versterkt de

resultaten, die ook de basis leggen voor nieuwe kerndoelen

leerling en toekomstig burger in zijn burgerzin, terwijl

en eindtermen. De oude kerndoelen zijn inmiddels

het ook een onmiddellijke meerwaarde creëert voor

11 jaar oud.

onze maatschappij. Maatschappelijke stage is niet meer
verplicht, maar wij willen onderzoeken hoe (een vorm van)
maatschappelijke stage een onderdeel zou kunnen zijn van
het toekomstige onderwijsprogramma van Broekhin

* Ons Onderwijs 2032, Eindadvies, Den Haag, 2016
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Sleutelcompetenties voor de 21e eeuw*

◦ ieders ‘leer-kracht’ doen werken door te werken aan de

leutelcompetenties en toekomstbestendig leren |

Ontwrichtende veranderingen in de gangbare

Er zijn enkele sleutelcompetenties die voor het leren en

competenties voor een leven lang leren en het blijvende

“De perfecte combinatie”

businessmodellen zullen een grote invloed hebben op de

functioneren in de 21e eeuw van cruciaal belang zijn

vertrouwen van jonge mensen in hun eigen leervermogen

geworden. Deze sleutelcompetenties zijn tegelijkertijd van

Er wordt in het kader van sleutelcompetenties voor de

arbeidsmarkt de komende jaren. Er wordt ingeschat dat

21e eeuw op veel verschillende manieren gesproken en

65% van de kinderen die vandaag naar de basisschool gaan

toepassing op de arbeidsmarkt, in het maatschappelijk

◦ adaptief vermogen helpen te ontwikkelen om zo te

geschreven over 21e eeuwse vaardigheden. Vaardigheden

uiteindelijk een nieuw soort baan zullen aannemen die

leven en binnen het persoonlijk leven van mensen. Binnen

kunnen veranderen met een evenwicht tussen de erfenis

die echter echt als 21e eeuws aangemerkt kunnen worden

nu nog niet bestaat. Technologische ontwikkelingen gaan

ons curriculum willen we deze competenties een cruciale

van het verleden, de snelheid van verandering in het heden

zijn ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden,

steeds sneller en hebben een grote impact op de manier

plaats gaan geven.

en de (gedeeltelijk nog onbekende) uitdagingen voor

computational thinking en mediawijsheid, samen digitale

waarop wij werken, leren en leven. Het wordt duidelijker

de toekomst

geletterdheid genoemd. De ontwikkeling van digitale

dat de druk op persoonlijk initiatief, ondernemerschap,

geletterdheid is de komende jaren een van de speerpunten

leervermogen, adaptie en flexibiliteit toe zal nemen. Dit

De sleutelcompetenties voor de 21e eeuw zorgen ervoor
dat leerlingen worden toegerust met

◦ ervoor zorgen dat leerlingen over de benodigde taal- en

binnen Broekhin. De inzet van ICT en digitale geletterdheid

zijn vaardigheden die ook worden onderscheiden binnen

sleutelcompetenties die:

informatievaardigheden beschikken waarmee complexe

zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van meer

de sleutelcompetenties voor de 21e eeuw en binnen de

informatie kritisch verwerkt en helder gecommuniceerd

zelfverantwoordelijke leerlingen en voor ontwikkeling van

sleutelbegrippen van ons schoolplan.

kan worden

onderwijs, passend in deze tijd.

zelfsturing, zelfvertrouwen, passie en ‘energie-voor-leren’

◦ leerlingen leren technologie te gebruiken, zowel

In een recent onderzoek van Paul Kirschner* van de Open

stap. Waar we eigenlijk naar op zoek zijn, is een andere,

om volwaardig menswaardig in het leven te kunnen staan

multimediaal als digitaal

Universiteit over het voorbereiden van leerlingen op (nog)

actievere manier van leren. Een manier van leren waarin

niet bestaande banen wordt voorgesteld in plaats van 21e

de leerling meer samenwerkt, moet nadenken over vragen

◦ de leerlingen voorzien van de benodigde
levensvaardigheden, een dosis weerbaarheid, optimisme,

Het benoemen van 21e eeuwse vaardigheden is een eerste

◦ sociale relaties doen werken met naast de ontplooiing

◦ leiden tot het inzetten van verbeelding en creativiteit voor

eeuwse vaardigheden te spreken over toekomstbestendig

en oplossingen, creatief moet zijn, en moet ontwerpen

van een eigen identiteit respect voor de keuzes en de

de ontwikkeling van de benodigde innovatiekracht in leven

leren: het verwerven van vaardigheden en houdingen die

en onderzoeken. Fullan e.a.* wijzen bijvoorbeeld op

identiteit van anderen. Leren samenwerken en samenleven

en werk

nodig zijn om op een stabiele, bestendige manier te blijven

werkvormen en opdrachten waar leerlingen echt moeten

leren in onze snel veranderende wereld.

nadenken over oplossingen (concepten, patronen en

met mensen die anders zijn
◦ de volgende generatie verder dan de eigen neus, de

◦ leerlingen kennis niet alleen laat reproduceren, maar

verbanden ontdekken), ook wel deeper learning of

meer diepgaand laat verwerken en leert toepassen.

verdiepend leren genoemd.

‘selfie’ en hun eigen ‘face’ laat kijken, om het voortbestaan
van de planeet te verzekeren, de democratie en het
vreedzaam samenleven van verschillende volkeren en
rassen te bevorderen en het samenleven van mensen
te verrijken
* Branden K. van den, Onderwijs voor de 21e eeuw, Leuven, 2015
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* Kirschner, P. A., Het Voorbereiden van Leerlingen op (Nog) Niet Bestaande Banen, Heerlen, 2017
* Fullan M. & M. Langworthy, A Rich Seam: How New Pedagogies Find Deep Learning, London, 2014
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◦ Kinderen vinden tijd en aandacht belangrijker dan geld

◦ Als een kind een regel overtreedt, wil hij daarover

leutelbegrip 2 | Gezien, gehoord en gewaardeerd

Als medewerkers van Broekhin inspireren en activeren

en spullen en willen vooral over dingen praten die zij

gehoord worden. Hij wil zijn eigen gedrag kunnen

worden “Creëer verbondenheid”

we leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen. Dat

belangrijk vinden en waar ze interesse voor hebben;

uitleggen, want vaak is daar een goede reden voor.

In 2010 heeft het Ministerie voor Jeugd en Gezin een

dwingt respect af bij de leerlingen en is bevorderlijk voor

groot onderzoek laten uitvoeren onder schoolgaande

de relatie die wordt opgebouwd tussen medewerker en

◦ Grenzen stellen voelt goed: kinderen vinden het belangrijk

kinderen (6- tot 18 jarigen)*. De belangrijkste inzichten en

leerling. Dat geeft energie en zorgt ervoor dat iedereen

dat opvoeders duidelijke regels en grenzen aangeven

aanbevelingen uit dit rapport zijn, in perspectief gesteld,

meer wil geven. Je gaat als medewerker anders kijken

waarnaar ook werkelijk geleefd wordt. Ze vinden het fijn

ook toepasbaar voor pedagogische situaties

naar leerlingen, waardoor je ze datgene geeft wat

als ze begrijpen waarom die regels er zijn, en welke keuzes

binnen scholen.

ze daadwerkelijk nodig hebben, namelijk de 3 G’s:

er gemaakt worden. Kinderen willen niet zelf hoeven te
beslissen over de regels, maar willen wel meepraten;

Gezien, Gehoord en Gewaardeerd worden.
De aanbevelingen geven aan dat leerlingen in alle
opzichten gehoord en gezien willen worden, zonder dat

Gezien, gehoord en gewaardeerd worden |

ze iets willen veranderen aan de gezagsrelatie tussen hun

“De leerling in beeld”

opvoeders en henzelf.

Waarom is het zo belangrijk om onze leerling in
beeld te hebben?

2

Verbondenheid geeft het gevoel erbij te horen. Je voelt

De leerling kan floreren als hij gezien wordt, als

je gezien en gewaardeerd. Wanneer je voelt dat je deel

docenten aansluiten bij wat een leerling is, bij wat

uitmaakt van een groter geheel zoals een klas, afdeling

hij kan en wat hij wil. De leerlingen daadwerkelijk

of de school, handel je vaak met meer compassie naar

zien, aandacht voor iedere leerling als individu, is

anderen en naar jezelf. Verbondenheid is volgens

een eigenschap die zich bevindt in het DNA van

onderzoekshoogleraar maatschappelijk werk Brené

ieder op Broekhin. Wij laten tijdens onze Open

Brown* de energie die ontstaat tussen mensen wanneer

Dagen iedereen voelen en ervaren dat binnen Broekhin

zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen; wanneer

de leerling centraal staat. Dit is naast onze eigen insteek

ze zonder te oordelen en beoordeeld te worden kunnen

en ervaring ook een reactie die wij met enige regelmaat

geven en ontvangen. Uit verschillende onderzoeken is

van ouders terughoren; binnen Broekhin gaat in het in de

gebleken dat verbondenheid gelukkig maakt.

eerste plaats om de leerling.

* Distelbrink e.a, Kinderen aan het woord over gezinnen, 2010

40

* Brown B., De kracht van kwetsbaarheid, Amsterdam, 2013
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Kritisch
denken

Creatief
denken
Probleem
oplossen

Zelfregulering

Sociale & culturele
vaardigheden

21e eeuwse

Computational
thinking

vaardigheden

ICT - basis
vaardigheden

Communiceren
Media
wijsheid

eerste moment de leerling duidelijk in beeld is. Wanneer

meer doen?

deze start meteen optimaal is, kan door de docenten en

Leerlingen komen met een digitaal dossier vanuit hun

betrokken teams de leerling in beeld gehouden worden,

basisschool binnen. Daar wordt tijdens de ‘warme

van begin tot eind. De start van een nieuw schooljaar

overdracht’ van basisschool naar voortgezet onderwijs

is een essentieel moment in de kennismaking en is

nog wat aan toegevoegd, iets wat voor ons als Broekhin

onderdeel van de leef- en leergemeenschap. Broekhin

het startpunt vormt: leerlingkenmerken, vaardigheden,

focust erop dat deze gemeenschap veilig en vertrouwd is,

cognitieve en sociaal-emotionele bagage. Voor de

voor iedereen.

leerlingen die de overstap maken van basisschool naar
voortgezet onderwijs ligt een advies klaar, waarvoor wij

Wie ben jij, wat doe jij als persoon, wat is het effect

binnen Broekhin de term ‘onderwijsperspectief’ hanteren.

daarvan en wil je dat? Deze concrete vragen zijn

Voor ons ligt vervolgens de uitdaging om te achterhalen

onderwerpen voor een gesprek met leerlingen, maar

wat deze leerling nodig heeft om dat onderwijsperspectief

ook voor gesprekken met elkaar. Om deze vragen goed te

waar te maken en te vervullen.

kunnen beantwoorden, beargumenteren en bespreken
is een pedagogisch klimaat noodzakelijk waarin er ook

Informatie
vaardigheden

Samenwerken

Maar wat willen wij dan doen, wat moeten we nog

Om deze behoefte te achterhalen en te vervullen wordt

daadwerkelijk tijd is voor het voeren van gesprekken van

van de docenten een onderzoekende, coachende houding

deze aard. Door een versterkte teamstructuur krijgen

vereist; vanaf dag één tot en met de laatste dag, de dag

docenten niet alleen meer tijd om met leerlingen te

dat zij met het diploma in hun hand de school zullen

kunnen praten, maar vooral meer tijd om elkaar te kunnen

verlaten. Tevens hebben wij te maken met de kwaliteit

ontmoeten om hen zo nog beter te kunnen laten floreren.

van tussentijdse overdrachten, van leerjaar naar leerjaar.
Deze tussentijdse overdrachten zijn mede bepalend voor

Wanneer de leerling bij Broekhin binnenkomt, is het dus

de mate waarin wij de leerling in beeld hebben, kunnen

essentieel dat deze meteen in beeld komt bij docenten

coachen en begeleiden. Daarnaast is er een belangrijke

en de betrokken teams. Voor deze betrokkenen ligt er

rol weggelegd voor loopbaanbegeleiding. Dit is méér dan

vervolgens de taak om deze leerling als individu in beeld

alleen een juiste vervolgstudie zoeken, maar bevat vooral

te houden, of waar mogelijk nog beter in beeld te krijgen.

de leerling in beeld hebben, in de volle breedte!

Door deze aanpak en werkwijze kunnen alle betrokkenen,
mede door de inzet van maatwerk, ervoor zorgen dat hij of

Het bepalen hoe een goede start gemaakt kan worden is

zij de mogelijkheid krijgt om te floreren.

noodzakelijk om ervoor te kunnen zorgen dat vanaf het
* SLO/Kennisnet, 2016
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Floreren op je werk!

leutelbegrip 3 | Floreren

Als er (al) sprake is van tevreden leerlingen en medewerkers,

Bijna tachtig procent van de Nederlanders is gelukkig.

“Bloeien, ontwikkelen en kansen creëren”

dan is dat niet genoeg. Lukt het hen om behalve tevreden

Hiermee staat ons land in de top vijf van de gelukkigste

Floreren kunnen mensen niet alleen. Om te floreren hebben

te zijn, ook werkelijk te gedijen? Om voldoening te halen

landen ter wereld. Toch floreert slechts 37 procent van

we elkaar nodig. “Mensen floreren als zij door anderen

uit de bijdrage die men levert en zijn talenten en waarden

de Nederlanders conform een recent onderzoek van het

zuurstof krijgen toegediend”, aldus Lidewey van der Sluis,

tot volle bloei te laten komen- om, kortom, alles uit het

Trimbosinstituut. Bij floreren geven mensen aan gelukkig

werkzaam aan de Nyenrode Business Universiteit. Aan

leven te halen wat erin zit? Hebben zij een helder doel in

te zijn én een betekenisvol leven te leiden.

floreren gaat investeren in talent vooraf. De kunst van het

hun leven, en het gevoel een betekenisvol onderdeel te

begeleiden en leidinggeven is het samen de route naar die

zijn van een gemeenschap en de maatschappij, een zinvol

Mensen die floreren zijn veerkrachtig en beschikken

tijden en plaatsen uit te stippelen waarop mensen tot hun

leven te leiden? Als het antwoord positief is, is er

over geestelijk kapitaal om overeind te blijven in onze

recht kunnen komen.

sprake van ‘floreren’. De term flourishing, floreren, is

competitieve samenleving. Ze zijn niet alleen gelukkiger,

uitgevonden door de Amerikaanse psycholoog Corey

zij zijn bijvoorbeeld ook productiever, verzuimen minder

Ook hier geldt. voor zowel onze leerlingen als onze

vaak van hun werk en hebben minder risico op psychische

medewerkers, dat floreren een kwestie is van vruchtbare

stoornissen.

grond vinden. Grond waarin talenten zich kunnen

Floreren of ‘in bloei staan’ staat voor een combinatie

Keyes*.

ontwikkelen, identiteiten kunnen worden gevormd en

van ‘het goed doen’ op een bepaald terrein, en daar

Floreren is prachtig, maar dus nog maar voor een kleine

worden versterkt, en waar vruchten op waarde

ook nog blij mee zijn; je er gelukkig bij voelen. In feite

groep Nederlanders de realiteit. Aan de andere kant heeft

worden geschat.

is het een combinatie van succes en welbevinden.

1 op de 7 werknemers burn-out klachten. Zelfs 1 op de 3

Floreren gaat ook samen met veerkrachtig zijn

3

werknemers in Nederland tussen de 25-65 jaar voelt zich

Talent hebben is goed, ambitie nog beter, maar een

en vaardigheden bezitten om met tegenslagen

leeg na een werkdag. We werken om geld te verdienen,

werkomgeving waarin alle leerlingen en medewerkers in al

om te gaan. Mentale veerkracht of weerbaarheid

maar er is meer dan winstmaximalisatie. Het is de moeite

hun diversiteit worden gezien is het best.

ontwikkelen dat niet alleen leidt tot een beter en

waard om meer plezier uit je werk te halen.

Het welbevinden van medewerkers is net zo belangrijk

gelukkiger leven, maar wat ook bescherming biedt in

als het welbevinden van leerlingen. Dat betekent binnen

moeilijke tijden. Want garanties op een florerend leven

Broekhin de nadruk leggen op datgene wat er wél goed

zijn niet te geven. Het streven naar een florerend leven is

gaat: op kansen, mogelijkheden en oplossingen; op een

onvermijdelijk kwetsbaar, vandaar dat we liever spreken van

positieve benadering van mensen en situaties.

het bieden van kansen op een florerend leven.
Jos Gijzen | Directeur
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*Keyes C &,J. Haidt, eds. Flourishing: Positive Psychology and the Life WellLived, 2003
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Broekhin: op weg naar een UNESCO-school

De vier UNESCO-thema’s zijn:

leutelbegrip 4 | Internationaliseren

Dat deze internationalisering een essentiële plek inneemt

Broekhin ziet het als zijn taak de leerlingen voor te

Vrede en mensenrechten | Intercultureel leren

“Groeien naar wereldburgerschap”

op onze school, en dat er een hoge verbondenheid met

bereiden op het functioneren in een internationale

Wereldburgerschap | Duurzaamheid

maatschappij. Het is de bedoeling dat de leerlingen als

Wij leven in een geglobaliseerde wereld. Een wereld

internationalisering aanwezig is, is dagelijks te voelen als het

waarbij het van groot belang is om oog te hebben voor de

gaat om:

wereldburgers hun plek in de maatschappij van morgen

UNESCO ziet de vier vormen van leren uit het rapport van

internationale context van het onderwijs. Dit geldt des te

◦ het verwerven van ‘international skills’ en activiteiten in

weloverwogen in kunnen vullen. De UNESCO-thema’s

Jacques Delors*, voormalig voorzitter van de Europese

meer voor de kleine, doch open Nederlandse economie.

het kader van burgerschap en Europese en Internationale

dienen als leidraad bij het vormgeven van het profiel van

Unie, als pijlers onder het onderwijs:

Van oudsher maken de geografische ligging van Nederland

Oriëntatie (EIO)

de school.

Learning to be - Learning to do

en onze bedrijvigheid een internationale oriëntatie

◦ de talige onderwijsvarianten die binnen onze school

Learning to know - Learning to live together

noodzakelijk.

worden aangeboden zoals het tweetalig onderwijs Engels

UNESCO-scholen

(tto), Anglia (Engels), Goethe (Duits) en Delf (Frans).

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en

Kennis over andere landen en over onze positie in de

solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met

wereld zijn daarbij van belang. Daar komt tevens bij dat

het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van

de samenleving steeds diverser van samenstelling wordt

een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-

en dat Nederland in toenemende mate concurreert op de

thema’s komen structureel en school-breed aan de orde.

wereldmarkt.

De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het
profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten

Door de toenemende internationalisering zijn de volgende

en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

aspecten noodzakelijk:

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de

◦ beheersing van vreemde talen

vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd

◦ een flexibele opstelling tegenover anderen

ingezet en zijn elk gekozen vanwege de bijdrage die ze

◦ het creëren van meer verbondenheid met elkaar

kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en
cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

Aan het creëren van verbondenheid met elkaar, op
internationaal niveau, wordt binnen Broekhin invulling
gegeven door middel van diverse uitwisselingen.
Internationalisering is middels deze activiteiten een

4

essentieel onderdeel geworden van het onderwijs op
onze school.

* Delors J., Learning - the treasure within, UNESCO, 1996
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''Non scholae sed
vitae discimus''
"Wij leren niet voor de school,
maar voor het leven"
48
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Wij streven ernaar dat leerlingen onze school internationaal
competent verlaten, dat zij zich kunnen ontplooien en
daarbij kunnen floreren. Leerlingen dienen te beschikken
over kennis en vaardigheden waarmee zij in
internationale contexten in binnen- en buitenland
kunnen communiceren, samenwerken en kritisch
kunnen reflecteren op internationale vraagstukken.
Hierbij gaat het tevens om aandacht voor andere
culturen en cultuurgebieden. Door meer over andere
culturen te leren brengen wij de diversiteit van leerlingen in
beeld, zowel binnen als buiten onze school.
Wij zorgen ervoor dat er fysieke uitwisselingen plaatsvinden
met leerlingen uit verschillende landen, binnen en
buiten Europa, wat niet alleen als kennis- maar ook als
geestelijke verrijking kan worden gezien. Wij vergroten de
internationale kennis van onze leerlingen; zo ontstaat ‘allerende’ en ‘al-doende’ wereldburgerschap.
Rob Segers | Teamleider
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Een concreet voorbeeld binnen de Ondernemersroute is

leutelbegrip 5 | Ondernemen

Op het gebied van kennis, het weten, wordt er op Broekhin

de ‘Challenge Mobility en Transport’ waar de leerlingen

“Ideeën omzetten in daden”

voldoende geïnvesteerd. Het vergaren van de juiste

van het vmbo-t aan deelnamen. Samen met de gemeente,

Van oorsprong zijn wij een ondernemende school. Er

ondernemende vaardigheden en het daardoor verbeteren

bedrijven en studenten uit het Belgische Hasselt werden

worden binnen Broekhin steeds diverse goede initiatieven

van de motivatie is daardoor een juiste, volgende stap.

er door leerlingen van Broekhin oplossingen bedacht voor

genomen, zaken bedacht en projecten opgezet. Een

het verkeersprobleem in Roermond. Vanuit de ideeën

constante ontwikkeling die wordt gedragen door de gehele

Ondernemerschap is het vermogen om ideeën om te zetten

die ontstonden, begonnen de leerlingen in groepen met

school. Om een dergelijke ontwikkeling te realiseren zijn een

in daden. Ondernemerschap is het vermogen om 21e

het maken van een concreet plan, dat vervolgens werd

open houding en flexibiliteit nodig. Onderzoekend zijn past

eeuwse kennis te verwerven, zoals inzet van ICT, initiatief

gepresenteerd aan de wethouder van de gemeente. Samen

bij het ondernemend zijn. Maar ondernemendheid

nemen, samenwerken, kansen zien, resultaatgericht

met hbo-studenten werd er gewerkt aan een gedeeltelijke

gaat verder.

werken en reflecteren. Dit alles kan vastgelegd

uitvoering van deze plannen. Tijdens dit project werden zij

worden in opdrachten of in een digitaal portfolio,

op de voet gevolgd door RTV Roermond. Ondernemerschap

Ondernemendheid typeren wij ook als het verbinding

waardoor ook de leerling zicht krijgt op zijn of haar

stond tijdens dit project centraal en zorgde ervoor dat de

maken met jezelf en de omgeving, om te leren hoe er

eigen groei.

leerlingen een samenwerkend geheel vormden om tot de

gebruik gemaakt kan worden van de kansen die er zijn.

beste resultaten te komen.

Het is een kunst en een uitdaging om deze vaardigheid
van ondernemendheid over te brengen op onze
leerlingen. Bij onze leerlingen streven wij er naar om
hun ondernemerscompetenties te helpen ontwikkelen.
Deze ondernemerscompetenties worden verdeeld in vier
hoofdgroepen.
◦ Kennis (=weten)
◦ Motivatie (=willen)
◦ Persoonskenmerken (=zijn)
◦ Vaardigheden (=kunnen)
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Een dergelijk resultaat is te bereiken indien wij meer gaan
werken van product- naar processturing; een werkwijze
die al steeds meer wordt doorgevoerd binnen onze school.
Om hier invulling aan te geven wordt er door verschillende
afdelingen gewerkt met opdrachten die samengesteld
worden in samenwerking met het bedrijfsleven,
instellingen en de vervolgopleidingen. De profilering
‘Ondernemersroute’ op vbmo-t is hiervan het resultaat.
Bij het stimuleren van ondernemerschap is de schoolcultuur
erg belangrijk. Er zal sprake moeten zijn van ondernemend
gedrag op alle niveaus. De docenten bepalen de kwaliteit
van het onderwijsproces, een gegeven dat vraagt om ruimte
en vertrouwen en teamwork tussen collega’s. Het vraagt
om (vak)kennis, creativiteit en om het ontwerpen van een
goede structuur waarbij de leerlingen zowel sturing als
vrijheid krijgen voor het nemen van eigen initiatieven en
verantwoordelijkheid. Het ondernemende gedrag van de
leerlingen dient in deze structuur te allen tijde bevorderd
te worden.
Elian Lalieu | Teamleider
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‘’Tweeduizend mooie mensen zijn er hier

leutelbegrip 6 | Onderzoeken

Er wordt een beroep gedaan op het kunnen omgaan met

op school te vinden…

“Nieuwsgierigheid leert ons”

een digitale leeromgeving en op eigen verantwoordelijkheid.

Als je vragen aan hen stelt dan kun je jezelf
met hen verbinden”…

Kinderen, jongeren, leerlingen hebben de hele dag

De opdrachten kunnen tot stand komen in samenwerking

vragen. Wij als volwassenen kunnen hen inzicht geven in

met bedrijven en maatschappelijke organisaties, wat zorgt

onze wereld. Wij kunnen onze leerlingen op basis van dit

voor veel motivatie bij leerlingen*.

inzicht de ruimte geven om te experimenteren, kunnen

vragen. Alleen de dagelijkse actualiteit is al genoeg om hen te

hen feedback geven op zowel het proces als de resultaten

Een onderzoeksmatige houding past in een cultuur

activeren tot het stellen van vragen.

van hun onderzoek. Zo kunnen wij hun leren om op een

waarin nieuwsgierigheid, open gedachtewisseling en

onderzoekende manier nieuwe dingen te ontdekken, voor

reflectie thuishoren en waarin alle niveaus in de

Wat écht mooi is voor kinderen, is ook mooi voor

een toekomst die wij niet kennen. Wij kunnen hen leren om

schoolorganisatie, van leerling tot bestuurder,

volwassenen. Nieuwsgierig zijn, verwonderd raken, zichzelf

een eigen weg te vinden, zodat ze wendbaar en weerbaar

gedreven zijn om te bepalen hoe het onderwijs

vragen stellen en op onderzoek uit willen gaan is écht mooi

worden, zodat zij hun eigen wilskracht ontwikkelen. Bij

aan de leerlingen nog beter kan. Onderzoek in de

voor kinderen; van welk niveau of leeftijd dan ook.

onderzoekend leren worden leerlingen gestimuleerd de

school kan veel opleveren voor het verbeteren van

wereld zelf te ontdekken en te ervaren en ook problemen

de (eigen) onderwijspraktijk en het samenwerken

te signaleren en op te lossen. Dingen waarover je je

in onderzoek en kennisdelen kan bijdragen aan de

verwondert zijn een krachtige stimulans in het leerproces.

ontwikkeling van leraren(teams).

Binnen Broekhin gaan we de komende tijd op zoek naar

Frank Neiss | docent

wat de meerwaarde zou kunnen zijn van onderzoekend
leren binnen ons onderwijs. Hierbij worden door het bieden
van complexe, vakoverstijgende opdrachten leerlingen qua
vaardigheden beter voorbereid op vervolgonderwijs en
maken ze kennis met dilemma’s uit de ‘echte wereld’. Door
onderzoekend leren worden meer verbanden tussen vakken
gelegd en wordt beter aangesloten op de maatschappij door
leerlingen realistische en levensechte opdrachten te bieden.
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Wie geïnteresseerd is in kinderen hoort dagelijks duizenden

Bron: *Leerlab 2020, VO Het Schoter, juli 2017
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Drieluik-visie op leren

Het derde luik moet er voor zorgen dat metacognitie en

leutelbegrip 7 | Leer- en leefomgeving

De school als leergemeenschap | “Een krachtige

Het eerste onderdeel van het drieluik van een visie op

reflectie, transfer van vaardigheden en het kritisch kunnen

“De verbinding tussen kern en omgeving”

leeromgeving”

leren is het ontwikkelen van een stevig fundament van de

denken, door leerlingen bereikt kunnen worden. Deze

benodigde basiskennis en -vaardigheden binnen de diverse

vaardigheden worden ook wel ‘hogere-orde-vaardigheden’

De school als leefgemeenschap | “Een gemeenschap van

uitgedaagd, gemotiveerd en er aandacht is voor de

onderscheiden kennisdomeinen van ons curriculum.

genoemd en bestaan uit het analyseren en structureren

verbondenheid”

interactie en het proces van leren? Een omgeving waarin

van informatie, het evalueren en op waarde schatten

We beschouwen onze school als een leefgemeenschap van

elke leerling krijgt wat hij nodig heeft om het niveau te

Het tweede luik is erop gericht dat leerlingen op een

van informatie en het bedenken van nieuwe ideeën en

leerlingen, medewerkers en ouders. Iedereen heeft een

halen wat bij hem past.

hoog niveau met deze kennisbasis kunnen denken en

oplossingen. Ze kunnen naast vakoverstijgend ook binnen

taak in het geheel en heeft een eigen verantwoordelijkheid.

werken, dat zij het gevoel krijgen dat zij iets kunnen doen

ieder vakgebied als verrijking aan de orde komen.

Hoe creëer je een leeromgeving waarin leerlingen worden

In het samenwerken is het belangrijk dat wij ons realiseren

Onder leeromgeving willen we hier verstaan het

met wat zij hebben geleerd, dat zij beschikken over de

dat deze taak voor ieder een andere kan zijn en dat onze

samenspel van alle maatregelen, materialen en

nodige competenties (kennis, vaardigheden, attitudes)

mogelijkheden daarin niet gelijk zijn.

begeleidingsvormen die erop gericht zijn het leren

voor zowel het werken als het verder leren en dat zij

Samenleven met anderen heeft ook zo zijn beperkingen.

van mensen te faciliteren, zowel binnen als buiten de

samen kunnen werken met anderen om problemen op te

In het samenwerken met elkaar is belangrijk uit te gaan

school. Ze hebben betrekking op concrete hier-en-

lossen of taken uit te voeren. Voor ons onderwijs betekent

van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. We bieden

nu situaties en op het grotere geheel, inclusief het

dat er naast een gedegen kennisoverdracht binnen

de leerlingen een zodanige ondersteuning, waardoor

curriculum van nu en dat voor de toekomst.

monodisciplinaire vakgebieden, meer aandacht komt voor

de leerling verantwoordelijkheid kan en wil dragen voor

Binnen een krachtige leeromgeving is er sprake van

thematisch werken, waarbij vanuit verschillende disciplines

zichzelf, zijn omgeving en de samenleving waarvan hij of zij

een positief leerklimaat, betekenisvolle taken en

vraagstukken vakoverschrijdend worden behandeld..

deel uitmaakt. Het onderwijs dat wij geven vindt plaats in

ondersteuning door andere leerlingen en de docent.

een vriendelijke en veilige sfeer, onderdeel van het sociale

Een krachtige leeromgeving zorgt voor actief leren

en pedagogische klimaat binnen onze school. Als een

door leerlingen én leraren.

leerling zich veilig voelt, kan hij zich ontwikkelen.
Leerlingen hebben echter ook behoefte aan uitdagingen.
Daarom vinden wij het zo belangrijk dat er op Broekhin
betekenisvol onderwijs wordt gegeven, onderwijs dat onze
leerlingen uitdaagt nog onbekende terreinen te exploreren.

7

De ontwikkeling van betekenisvol onderwijs vereist een
school die zelf leert en een visie op leren ontwikkelt, de
school als leergemeenschap.
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Visie op leren
De komende beleidsperiode willen we tijd en ruimte maken
voor het formuleren van een visie op leren binnen Broekhin.
Een visie op leren geeft richting aan de ontwikkeling van
leerlingen, geeft sturing aan het professionaliseringsbeleid
en zorgt voor nadere afstemming. Bij deze visie moeten
zowel cognitieve als sociaal-emotionele aspecten van de
ontwikkeling van leerlingen worden betrokken. Op onze
school ligt de nadruk op begeleid leren onder leiding

Competenties

Metacognitieve
Vaardigheden

van docenten op basis van hun expertise. We gaan op
zoek naar wat vormen van zelfstandig en informeel leren
kunnen betekenen. Dat betekent meer ruimte om het leren
betekenisvoller te maken, authentieker, socialer en meer
zelfsturend. Het binnen- en buitenschools leren wordt meer
met elkaar verbonden en de vragen en behoeften van de
lerenden vormen het uitgangspunt.
In onze visie op leren zullen we nader gaan onderzoeken

Basiskennis

op welke wijze de roep om te zorgen voor het drieluik van
benodigde basiskennis, competenties voor een levenlang
leren en het verwerven van meta-cognitieve vaardigheden
omgezet kunnen worden in bijpassende vormen van leren.
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aatwerk | “Elke leerling leert op een eigen manier”

De basis ligt bij het feit dat wij als school rust en structuur

Er zijn veel verschillen tussen de leerlingen van

moeten bieden, waarbinnen wij samen met leerlingen

Broekhin, een gegeven dat de vraag met zich meebrengt

en hun ouders kunnen zoeken naar de mogelijkheden

wat elke leerling als individu dan nodig heeft. Door meer

om een individueel leertraject in te vullen. Wij moeten

maatwerk te integreren in onze aanpak en werkwijze

leerlingen stimuleren en faciliteren, zonder daarbij de eigen

kunnen wij meer ruimte bieden aan leerlingen om te

verantwoordelijkheid van de leerlingen over te nemen.

floreren, van vmbo tot en met vwo. Dit maatwerk is al in

Veel ruimte voor flexibiliteit en differentiatie staan

school aanwezig, waardoor er een passende basis ligt voor

hierbij centraal..

verdere ontwikkeling.
Rest ons nog steeds de vraag en uitdaging; hoe krijgen wij
Op de havo-bovenbouw is het al jaren gemeengoed om

meer maatwerk?

leerlingen, die bij een vak specifieke en persoonlijke

Om het antwoord op deze vraag te vinden en meer

ondersteuning nodig hebben, in zogenoemde ‘kansstromen’

maatwerk te realiseren moeten wij als school loskomen

te plaatsen. Deze aanpak levert positieve resultaten op.

van het denkpatroon en idee dat alle leerlingen hetzelfde

Als we door veel meetwerk en samenwerken de leerling

programma moeten volgen. Wij zullen de leerlingen goed

in beeld menen te hebben, baseren wij hier ons maatwerk

in beeld moeten krijgen en binnen onze huidige structuren

op. Deze aanpak wordt doorgevoerd in alle lagen van de

ruimte creëren voor het maatwerk waar zij behoefte aan

organisatie van Broekhin.

hebben. Als wij binnen onze vakken de leerdoelen nog
duidelijker kunnen formuleren kan het primaire proces

Maar, is dit wel écht maatwerk? En zo ja; waarom is dit

beter afgestemd worden op de onderwijsbehoeften

maatwerk dan vooral gebaseerd op ‘meetwerk’? En als

van leerlingen en op hun ontwikkelingskansen; bijna

wij meer op maat willen werken in ons onderwijsaanbod,

op individueel niveau. Wij maken dan niet alleen

hebben wij dan nog meer meetwerk nodig? Vragen die

verwachtingen van de school en de leraar duidelijk, maar

diverse collega’s bezig houden en waarbij wij zoeken

kunnen ook tegenover leerlingen helder en duidelijk maken

naar antwoorden.

wat er van hen gevraagd en verwacht wordt.

Hoe gaan wij nu meer op maat werken? Wat hebben onze
leerlingen daarvoor nodig? En is het dan noodzakelijk dat de
gehele organisatie van Broekhin op maat gemaakt wordt?
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"Feedback; de krachtbron van
een lerende school."
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Een concreet voorbeeld van deze feedbackcultuur is de

Didactisch coachen is een planmatige en doelgerichte

Als leerlingen verschillen, betekent dit ook dat het hanteren

Feedbackcultuur | “Geven, nemen en evalueren”

pilot bij de 4 VWO-klassen ‘Feedback in het leerproces’.

wijze van coachen met behulp van een aantal

van flexibele instructie- en leertijden een voorwaarde

Om een feedbackcultuur te realiseren en te behouden

Waar voorheen een hoofdstuk werd besproken, waar

procesgerichte interventies die het leren en de motivatie

voor goed onderwijs zijn. Werken op maat, gericht op de

binnen onze leer- en leefomgeving dient deze cultuur en

een toets en bijbehorend cijfer op volgde, om vervolgens

van de lerende bevordert. Didactisch coachen beoogt

mogelijkheden en behoeften van de leerlingen, is niet

bijbehorende werkwijze binnen alle lagen van de organisatie

over te gaan naar een nieuw hoofdstuk, wordt er tijdens

leerlingen actief en gemotiveerd te maken en te

realiseerbaar als er niet flexibel wordt omgegaan met de

te worden doorgevoerd.

deze pilot meer aandacht besteed aan het proces en het

houden door:

benodigde onderwijstijd.

leerling al kan, wat de leerling nog niet kan en waar het

◦ het stellen van denk-stimulerende vragen die bevorderlijk

Niet elke leerling kan de vooraf vastgelegde

waardoor een feedbackcultuur continu op de voorgrond

precies fout gaat. De docent gaat actief in gesprek met

zijn voor het leerproces en feedback mogelijk maken

onderwijsdoelen binnen eenzelfde tijd bereiken. Leerlingen

aanwezig zal zijn. In de huidige situatie is er sprake van een

verschillen nu eenmaal qua cognitieve vermogens, en

grote toetsdruk met nadelige effecten voor leerlingen en

resultaat. Binnen deze werkwijze ligt de nadruk op wat de

Broekhin is constant in beweging en ontwikkeling,

de leerling over zowel de invulling van de lessen als het
proces en waar (ook volgens de leerling) de verbeterpunten

◦ het geven van effectieve feedback die het leren positief

bij elke leerling dient er rekening te worden gehouden

docenten. De vraag die wij onszelf hierbij moeten stellen

liggen. Op deze manier leveren de docent en de leerling

beïnvloedt

met specifieke en individuele factoren die het leerproces

is of dit niet anders kan. Hoe dienen wij dit aan te pakken?

beïnvloeden. Deze factoren kunnen vastgesteld worden

Want dat deze feedbackcultuur gewenst is, staat voorop.

elkaar feedback.
◦ het -zo nodig- geven van nuttige aanwijzingen

wanneer wij de leerling goed in beeld hebben en houden.

vragen en krijgen wij antwoorden, horen wij en geven wij

◦ en dit alles op zowel de dimensies van de taak (inhoud,

Rens Afman | Teamleider

feedback aan de leerling. De leerling als individu krijgt dan

strategie) als op de dimensies van de lerende persoon

van feedback ontvangen we vaak een terugkoppeling over

ook de mogelijkheid om ook zijn of haar feedback te geven

(modus/ leerstand en de persoonlijke kwaliteiten)

hoe een tweede partij er over denkt, iets wat wederzijdse

Door deze werkwijze in te zetten zien wij, stellen wij

Ook in het dagelijkse leven krijgen wij, en onze leerlingen,
te maken met het fenomeen feedbackcultuur. Bij het geven

aan de leraar, waardoor een wederzijdse feedbackcultuur

feedback bevordert. Onze leerlingen weten hoe een

ontstaat.

feedbackcultuur in het dagelijkse leven werkt, zonder zich er
echt bewust van te zijn. Wij als docenten en ondersteuners

En of wij nu feedback geven aan een collega of aan een

vanuit Broekhin hebben de taak om ze actief na te laten

leerling; wij geven daarmee aan dat wij elkaar zien,

denken over deze feedbackcultuur en ze de vaardigheden

dat wij elkaar hóren. Wij drukken daarmee waardering

en handvaten te geven waarmee zij dit kunnen toepassen in

uit; een zeer waardevol element van een school, die de

hun leef- en leeromgeving.

ontwikkeling van deze feedbackcultuur wil uitbreiden.
Hiervoor gaan wij ons oriënteren op de mogelijkheden van

Renée Geenen | Teamleider

de methode van Didactisch Coachen die door Lia Voerman
en Frans Faber is ontwikkeld.*
* Voerman L en F. Faber, Didactisch Coachen. Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van
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feedback, vragen en aanwijzigingen, Baarn, 2016
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Hoofdstuk 5
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Van strategie naar uitvoering

Hoofdstuk 5 | Personeel

"De school als leer- en leefgemeenschap voor medewerkers”

De school als leergemeenschap

nder de school als leergemeenschap voor

De komende jaren willen we onze school ook verder

medewerkers wordt een lerende organisatie

ontwikkelen als een leergemeenschap voor medewerkers.

verstaan die de begrippen professionaliteit, leren

Dit wordt zichtbaar in:

en gemeenschap integreert, kortweg professionele
leergemeenschap. Het verwijst naar het permanente

◦ een gedeelde visie op onderwijs, leren en ontwikkeling;

samen delen, onderzoeken en verbeteren van de praktijk
door onze professionals om zo het onderwijs te verbeteren

◦ een visie die zichtbaar is op de werkvloer in het handelen

en verder te ontwikkelen.

van de medewerkers en de activiteiten van de leerlingen;
Hierdoor wordt het samen leren van de betrokken
◦ in een planmatige ontwikkeling van het onderwijsaanbod;

professionals en de toepassing van het geleerde in de
praktijk een collectieve verantwoordelijkheid. In de context

◦ een onderzoekende houding met nadruk op de eigen

van een leven lang leren wordt van docenten gevraagd

praktijk om het proces van leren en ontwikkeling te

om deel uit te maken van leergemeenschappen en hun

verbeteren;

inspiratie en passie voor onderwijs voor te leven en
te delen.

◦ een reflectieve dialoog tussen de medewerkers over hun
praktijkervaringen;

Dit schoolplan is doorspekt met visie en ambitie. We willen
de menselijke maat echter niet uit het oog verliezen. Elke

◦ de ontwikkeling van specifieke competenties en een open

medewerker is voor ons een unieke en belangrijke schakel,

houding t.a.v. het begrip ‘een leven lang leren’;

ieder met z’n eigen mogelijkheden en beperkingen. Je bent
pas in staat om een waardevolle bijdrage te leveren aan de

◦ het onderling bevorderen van een lerende houding t.o.v.

schoolontwikkeling als je gezien, gehoord en gewaardeerd

elkaar en daarmee een cultuur van samen leren;

wordt. Als medewerkers in hun kracht staan en zich
verbonden voelen met elkaar, ontstaat een krachtige basis
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◦ leiderschap dat een cultuur van verbondenheid en samen

binnen de school als leefgemeenschap, om uitvoering te

leren organiseert en faciliteert.

kunnen geven aan de missie en visie van Broekhin.
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Onderwijsteams en expertteams op Broekhin

ersterkte teamorganisatie | “Kiezen voor een

De onderwijsteams, bestaande uit docenten die voor

(h)echt team”

het merendeel van hun taakomvang, het onderwijs

Op basis van de opgedane ervaringen met het

en de begeleiding (o.a. als mentor) verzorgen van de

werken in teams, secties en teams van professionele

leerlingen van hun onderwijsteam. De onderwijsteams zijn

leergemeenschappen (PLG’s)* hebben we ervoor gekozen

verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling van

om het werken in teamverband verder te versterken.

hun team.

De redenen om te kiezen voor een versterkte
teamorganisatie zijn;

De expertteams bestaan uit docenten met hetzelfde

◦ Versplintering taken en overleg

specialisme op het gebied van een vak/vakkencluster of

◦ Hoge werkdruk

onderwerp (sectie, programmalijn of thema). De secties

◦ Meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten

zijn op basis van een vakwerkplan verantwoordelijk

◦ Samen leren verbeteren en innoveren

voor de inhoud en kwaliteit van het vakgebied en

◦ Samen verantwoordelijk zijn voor de resultaten

het ontwikkelen van doorgaande leerlijnen. Een
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programmateam is verantwoordelijk voor de inhoud

Er wordt met ingang van schooljaar 2017-’18 gewerkt in

en ontwikkeling van een meerjarig afdelings- en

onderwijsteams en expertteams. De expertteams bestaan

vakoverstijgend onderwijsprogramma (bijv. tto, vrijeschool,

uit vaksecties, programmateams en themagroepen. De

doorstroom vmbo-havo-mbo en de Ondernemersroute).

onderwijsteams worden geleid door een teamleider.

Een themagroep is een groep docenten met een

De vaksecties staan onder leiding van een sectieleider.

onderzoeks- en/of ontwikkelopdracht met betrekking

Programmateams staan onder leiding van een

tot een bepaald onderwerp of themagebied. De

programmaleider en themagroepen onder leiding van

tijdsspanne betreft een schooljaar (bijv. onderwijs en

een themacoördinator. Er is dus sprake van een duidelijke

ICT, leerlingbegeleiding en zorg, internationalisering,

versterking van gedeeld leiderschap binnen onze

onderzoekend leren).

schoolorganisatie.

* Bruns M. en M. Bruggink, Starten met een Professionele LeerGemeenschap, Rotterdam, 2016
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nderzoeken, opleiden en leren | “Stimuleer

Leraren die op de Academische Opleidingsschool

ontwikkeling van de medewerkers”

werken, zijn of worden geschoold tot schoolopleider,

In de Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL)

werkplekbegeleider en/of onderzoekbegeleider. Dat maakt

werken vijftien scholen voor voortgezet onderwijs,

hun werk niet alleen breder en interessanter, maar het

Fontys Lerarenopleiding Sittard, de Open Universiteit

draagt ook bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Samen

en de Universiteit Maastricht samen bij het opleiden en

met de instituutbegeleiders van Fontys Lerarenopleiding

professionaliseren van leraren. Broekhin maakt al vanaf

Sittard (FLOS) wordt bijgedragen aan het opleiden van

de start deel uit van de AOSL en heeft een expliciete

startbekwame aankomende professionals. De leraren

infrastructuur om het (leren) onderwijzen en het (leren)

zelf zijn door het onderzoek dat op de scholen wordt

onderzoeken van leraren in opleiding te faciliteren.

uitgevoerd in staat om hun eigen onderwijs te verbeteren
aan de hand van de gevonden resultaten.

We beschikken ter ondersteuning van het leren
onderwijzen van leraren in opleiding en het begeleiden
van het leren onderzoeken van leraren over een
OnderwijsOndersteuningsGroep (OOG). Als onderdeel
van dit samenwerkingsverband hebben we met
deze OnderwijsOndersteuningsGroep goed zicht op
de opleiding van aanstaande leraren en leveren we
een actieve bijdrage aan de totstandkoming van het
afstudeerpraktijkonderzoek.

74

75

Hoofdstuk 6

76

Kwaliteitszorg
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Hoofdstuk 6 | Kwaliteitszorg
“Kwaliteit is onze standaard”

Nieuw toezichtkader inspectie

waliteitszorg behelst alle activiteiten die de school

Op dit moment is er binnen Broekhin hoofdzakelijk

Vanaf 1 augustus 2017 hanteert de inspectie een nieuw

onderneemt om de kwaliteit van haar functioneren te

sprake van kwaliteitscontrole. Achteraf controleren wij de

toezichtkader. De belangrijkste verandering is dat

bevorderen. Kwaliteitszorg gaat eigenlijk over de volgende

onderdelen van ons onderwijs, of middels dit onderwijs

de Inspectie vooral controleert of een school aan de

vijf vragen;

de gestelde en gewenste kwaliteitsdoelen ook gehaald

basiskwaliteit voldoet, en meer terugtreedt als dit het

◦ Doen wij de goede dingen?

zijn. De komende jaren willen wij groeien naar een

geval is. Niet de Inspectie, maar de school zelf bepaalt

◦ Doen wij die dingen goed?

kwaliteitszorg waarbij wij niet alleen kijken naar resultaten

verder wat goed onderwijs is en of de school hieraan

◦ Hoe weten wij dat?

op deelaspecten zoals de doorstroomresultaten en

voldoet (de Inspectie kan hier wel over meedenken).

◦ Vinden anderen ook dat wij de goede dingen goed doen?

eindexamenresultaten. Wij willen vooral kijken of aan alle

Scholen zijn ook primair zelf verantwoordelijk om aan

◦ Wat doen wij met die wetenschap?

voorwaarden wordt voldaan om zo de beste resultaten

kwaliteitsverbetering te werken. De nieuwe wet plaatst

te behalen. In onze kwaliteitszorg gaan wij dus ook kijken

scholen zelf zo weer in de hoofdrol als het gaat om de

Bij onderwijs zijn tal van belanghebbenden die

naar het onderwijsleerproces, naar de ondersteuning,

kwaliteit van het onderwijs.

allemaal een mening hebben over de eisen waaraan

naar de voorzieningen, de materialen en de toetsen. Wij

het onderwijs moet voldoen, zoals ouders, leerlingen,

realiseren daarmee een verschuiving van focus op delen

In de nieuwe inspectieaanpak is het bestuur – meer dan

docenten, schoolleiding en Onderwijsinspectie. Bij het

van het onderwijs, naar focus op het

voorheen – de eerste aanspreekpersoon voor het toezicht.

kijken naar kwaliteit van onderwijs is het daarom van

totale onderwijsproces.

Daarnaast maakt een gesprek met de Raad van Toezicht en

belang om naar belanghebbenden helder te zijn over de

de GMR ook altijd deel uit van het inspectieonderzoek.

kwaliteitsdefiniëring en de kwaliteitsbepaling, zowel in het

Wim Coolen | Adjunct-directeur

algemeen als specifiek voor Broekhin.
Om de kwaliteitszorg systematisch aan te pakken, gaan
wij de doelen en bijbehorende activiteiten op het gebied
van kwaliteitszorg vastleggen in een kwaliteitsbeleidsplan.
Hierin worden tevens alle rollen beschreven, die de
betrokkenen spelen in het kwaliteitszorgproces om te
komen tot duurzame opbrengsten en resultaten.
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Hoofdstuk 7 | Bedrijfsvoering
“De basis op orde”

m onze leerlingen en medewerkers te laten floreren,

Een onderwijsteam komt regelmatig bij elkaar en bestaat

om het onderwijs uitdagend en inspirerend te laten

uit docenten die het merendeel van hun lessen binnen dat

zijn en om een goed leer- en leefklimaat te realiseren

team verzorgen. Ook de expertteams komen herkenbaar in

moeten wij opnieuw naar de basis kijken. De basis hoeft

het jaarrooster terug. Zo brengen wij het werkoverleg en

niet bijgesteld of verbeterd te worden, maar eerder

de vergaderdruk in teamverband terug naar één middag;

opnieuw gedefinieerd.

de middag waarop de docenten van Broekhin met elkaar
professionaliseren, over leerlingen spreken, praktische

Het lesrooster en de lessentabel moeten dienstig zijn

zaken regelen en ‘actief-praktisch’ onderwijs verbeteren

aan onze ambities; namelijk maatwerk leveren. Wij

en vernieuwen.

gaan daarom nadenken over een lesrooster dat minder

4. De basis op orde

versnipperd is en beter aansluit bij zowel de behoeften van

Ook het onderwijsondersteunend personeel (OOP’ers)

de leerlingen als bij de behoeften van de docenten.

van Broekhin dient sterker gepositioneerd te worden
in de organisatie. Zij vormen immers de onmisbare

Financiën en formatie moeten inzichtelijk zijn en

schakels in het realiseren van de gestelde ambities. Wij

medewerkers moeten in hogere mate eigenaarschap

gaan werken aan een duidelijke aansturingsstructuur en

voelen voor hun inzet en verantwoordelijkheden. Het

zullen, waar nodig, functies krachtiger en zichtbaarder

Managementteam maakt keuzes. De taken en functies die

neerzetten. Ook werken wij actief aan de verbetering van

wij belangrijk vinden gaan wij opnieuw waarderen, een

samenhang tussen diverse OOP’ers. Men heeft behoefte

ontwikkeling die er voor zal zorgen dat dit ten koste gaat

aan werkoverleggen en teambuilding.

van andere taken en functies. Het doel is méér focus, en
minder ‘van heel veel een beetje’.

Tevens dient er te worden nagedacht over de inrichting
van de gebouwen van Broekhin; meer stilte- en

Wij streven er naar om de inzetbaarheid van docenten

studieplekken alsmede meer mogelijkheden om als

terug te brengen tot een beperkt aantal onderwijsteams.

onderwijsteam dichtbij en rondom de leerlingen te

De huidige werkstructuur houdt in dat deze docenten,

zijn. Dit zorgt niet alleen voor een verbeterde leer- en

als onderdeel van een team, gaan werken in een

leefomgeving, maar geeft ons ook de mogelijkheid de

wisselwerking; drie soorten teams zijn betrokken bij de

leerling in beeld te krijgen en te behouden.

organisatie, uitvoering en ontwikkeling van het onderwijs
en de begeleiding van de leerlingen. Een onderwijsteam,
een expertteam binnen de vakgroep/sectie en een
82

themagroep of programmateam.
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We gaan voortvarend aan de slag met de inzet en

Wij zijn van mening dat een mooie, groene en

uitbreiding van ICT-middelen. Laptops, computers

overzichtelijke werkomgeving bevorderlijk is voor het

en tablets zullen de boeken niet vervangen, maar

welbevinden en de resultaten van medewerkers, leerlingen

medewerkers, docenten en leerlingen gaan er in

en betrokkenen. Daarom worden gelden ingezet om het

toenemende mate gebruik van gaan maken, zonder dat er

gebouw en het schoolterrein een eigentijdse en groene

vertragingen en praktische problemen optreden.

uitstraling te geven en te houden.

Een belangrijk element in de basis van de organisatie is
onze eigen communicatie. Wij zetten geëigende middelen

Tenslotte zal, als basis van onze organisatie, een

en werkwijzen in voor de verbetering van onze PR

goed ingerichte leer- en leefomgeving waarbij de

en communicatie.

randvoorwaarden zo optimaal mogelijk worden
ingericht, de basis vormen voor het realiseren van de

Broekhin stelt zich als doel om jaarlijks een sluitende

onderwijskundige doelstellingen van Broekhin.

begroting op te stellen. Om binnen de gestelde budgetten
te blijven is een strak begrotingsregime noodzakelijk.

Marc Demandt | Adjunct-directeur

Daarnaast moeten wij zeer kritisch kijken naar de
verhouding tussen taakruimte en lesruimte. Ook hier is
budgettering, en dus keuzes maken voor activiteiten die
worden opgepakt en vergoed een aandachtspunt, evenals
de omvang van de vergoedingen. Dat alles is noodzakelijk
om de begroting sluitend te houden, maar ook om te
voorkomen dat middelen versnipperd raken.
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Hoofdstuk 8 | Strategie, uitvoering en resultaat

Handelingsmodel voor meso strategische

Een vliegwiel

e schoolontwikkeling voor de komende

2) Het inrichten van een krachtige leeromgeving op basis

beleidsvorming*

Een vliegwiel vormt een klein onderdeel van een

beleidsperiode wordt gestuurd vanuit een aantal

van een gemeenschappelijke ‘visie op leren’, waarbij

Een professional in een school heeft gemiddeld 15%

groter geheel. Als het in beweging komt, zwengelt het

strategische opdrachten, afgeleid van de nieuwe

aan de teams wordt voorgelegd hoe zij de gewenste

van zijn energie, tijd en mentale ruimte beschikbaar om

andere onderdelen van het geheel aan. Activiteiten

koers zoals beschreven in de sleutelbegrippen van dit

onderwijsontwikkeling gestalte willen geven binnen hun

aan veranderingen te werken. De overige 85% van zijn

van dat onderdeel kunnen dus grote gevolgen hebben.

schoolplan. Een strategische opdracht wordt beschreven

eigen afdeling en de school.

tijd is nodig om het dagelijkse werk uit te voeren. Dat

Er is dan sprake van een vliegwieleffect. Een school

in een korte uitwerkingsnotitie met als onderdelen de

bleek uit een groot onderzoek van de arbeidssocioloog

kan met meerdere vliegwielen tegelijk werken, als er

ambitie, doelen, resultaten, veranderaanpak, werkwijzen

3) Het ontwikkelen van Broekhin tot een lerende

Demming. Hij ontdekte dat de ideeën voor het oplossen

maar verschillende professionals bij betrokken zijn.

en tijdsplanning. De strategische opdrachten worden

organisatie door het versterken van het leren in

van strategische vraagstukken vaak te groot en te complex

Onze programmalijnen en themagroepen kunnen

op hun beurt vertaald in een aantal vliegwielen en

teamverband, het omarmen van een lerende cultuur en

zijn om de uitgestippelde koers voor de veranderingen in

worden beschouwd als de vliegwielen voor de verdere

actieplannen conform het handelingsmodel voor meso

een faciliterende en stimulerende leiding.

te zetten.

schoolontwikkeling.

strategische beleidsvorming van Alex van Emst.*
4) Het actualiseren van een eigentijds en

Grootschalige innovaties moeten eerst worden omgezet

Actieplan

De strategische opdrachten voor de komende

toekomstbestendig onderwijsaanbod, passend binnen de

in kleinschalige beleving. Een verandering kan daaraan

Elk vliegwiel dat gaat functioneren vereist een actieplan.

beleidsperiode bestaan uit:

missie, visie en financiële mogelijkheden van de school en

beantwoorden als het resultaat na een half jaar te zien

Geen dik document maar een aantal actiepunten. In het

is. Voor zo’n verandering bewijst een opzet in haalbare en

plan, jaaractiviteitenplan genoemd, komt onder meer te

1) Het creëren van een sociaal klimaat en bijbehorende

maakbare stappen goede diensten. Het handelingsmodel

staan wat de opbrengst van de actie moet zijn, wie eraan

aanpak voor de realisatie van de school als ‘een

5) Het realiseren van een duurzame ontwikkeling van de

voor meso-strategische beleidsvorming ‘Van strategisch

meewerken, het tijdpad en de te verwachten investeringen

gemeenschap van verbondenheid’ met als centrale

kwaliteitszorg in het kader van het nieuwe toezichtskader

ontwerpen naar operationeel handelen’ is gericht op het

in menskracht en middelen.

het aanbod van de overige SOML-scholen.

onderdelen het in beeld brengen en houden van iedere

van de inspectie en de toegevoegde waarde die we willen

veranderen en het ontwikkelen van de school.. Het geeft

leerling en medewerker en de schooleigen invulling van

realiseren binnen de koers van Broekhin.

vorm aan onderwijskundig leiderschap.

het pedagogisch klimaat en actief burgerschap.
Bij de verdere inrichting en ontwikkeling van ons

6) Herinrichting van de onderwijsondersteunende

onderwijs, nemen wij ook mee de wijze waarop wij

organisatie van Broekhin en SOML in het licht van

invulling willen geven aan onze leerlingbegeleiding en

de realisatie van een effectieve, efficiënte, zichtbare,

leerlingenzorg, in het kader van Passend Onderwijs.

klantvriendelijke en klantgerichte ondersteuning van de

Wij vinden het hierbij van groot belang om

scholen.

leerlingbegeleiders en specialisten zo dicht mogelijk te
laten opereren in en rondom het primaire proces en

Bij het uitvoeren van genoemde opdrachten stemmen

de teams.

wij alle zaken af met partners binnen SOML en in het
bijzonder met Broekhin Swalmen en Broekhin Reuver.
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* Emst A. van, Van Strategisch ontwerpen naar operationeel handelen, Utrecht, 2000

* Emst A. van, Van Strategisch ontwerpen naar operationeel handelen, Utrecht, 2000
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Dankwoord
it schoolplan is tot stand gekomen dank zij de
inbreng van velen. Ik bedank alle medewerkers,
de vertegenwoordigingen van ouders en leerlingen,
externe experts en ‘last but not least’ mijn collega’s van
het managementteam. Het is het resultaat van uitvoerige
discussie en dialoog. Zonder jullie bereidheid, inzet,
energie en inspiratie en vertrouwen was dit schoolplan
niet tot stand gekomen.

"Wie snel wil gaan, gaat alleen.
Wie ver wil komen, gaat samen.’’

Nu de opgave om ieder jaar stappen te zetten in de goede
richting, onze successen te vieren, op basis van jaarlijkse
evaluaties de gewenste verbeteringen aan te brengen of
de koers bij te stellen. En… vooral veel plezier te beleven
en in gemeenschappelijkheid te werken aan het samen
leren op deze prachtige school.
Jos Gijzen, directeur
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"Verbondenheid is
de energie die ontstaat
tussen mensen wanneer
zij zich gezien, gehoord
en gewaardeerd voelen."
92

93

