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Geachte heer Janssen, beste Marcel,
In het kader van de periodieke visitaties van de VCPS heeft een commissie, die bestond uit Paul
van der Heijden (Titus Brandsmalyceum, Oss), Gijs Beekhuizen (Hendrik Pierson College, Zetten), Jan Wolters (vast lid) en ondergetekende op vrijdag 21 juni jl. een bezoek gebracht aan de
Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen SSgN.
Ter voorbereiding op de visitatie hebben we diverse documenten ontvangen, waaronder de
brief van de vorige visitatie d.d. 30 november 2011, de reflectie op het vorige visitatieadvies
Ambities SSgN n.a.v. visitatie 2011, het beleidsplan SSgN 2013-2018, het cultuurbeleidsplan
SSgN 2013-2018, het cultureel programma SSgN 2015-2016, de schoolgids SSgN 2015-2016,
de zelfevaluatieformulieren, het inspectierapport 2015, het juryrapport excellente scholen
2015-2017 vwo, havo, vmbo-t en het jubileummagazine 150 jaar SSgN/themanummer ‘Cultuur’.

Gedurende de dag hebben we gesproken met de schoolleiding, de cultuurcoördinatoren, de
onderwijsassistent cultuurvakken, docenten uit kunst- en niet-kunstvakken en zes leerlingen.
In deze brief leggen we onze bevindingen vast, die we aan het einde van de visitatiedag met
jullie besproken hebben.
Domein beleid, visie, doelen

Het schoolplan van de school loopt van 2013-2018. De commissie feliciteert de school met de
predicaatverlening ‘excellente school’ voor alle afdelingen voor de periode 2015-2017.
De rector is portefeuillehouder cultuur en zorg. Met de twee cultuurcoördinatoren voert hij
geregeld overleg. De onderwijsassistent cultuurvakken assisteert de docenten en leerlingen
o.a. vanuit het schoolinterne Uitbureau. We troffen voor deze functionarissen geen taakomschrijving aan. Ten behoeve van de borging is het te overwegen deze te maken.

De rector en cultuurcoördinatoren geven aan welke ambities gerealiseerd zijn en welke aandacht verdienen. Het cultuurbeleidsplan is geactualiseerd, de visie op het eigen cultuuronderwijs en het Jenaplanconcept is verankerd in het cultuurbeleidsplan, het begrip ‘creativiteit’
binnen de school kent diepgang, evaluaties zijn frequent en grondig.

De commissie is, evenals de schoolleiding, van mening dat de samenwerking tussen de kunstvakken en andere vakken meer aandacht behoeft. Er zijn momenteel aanzetten en good practices in de school aanwezig. De verbinding van school naar buiten verdient intensivering.

Domein randvoorwaarden

Kunst en cultuur worden breed gedragen en de betrokkenheid van medewerkers en leerlingen
is groot.
De docenten die wij spraken waren zeer enthousiast en gedreven over het cultuurprofiel dat
alom in de school aanwezig is. Zij zien wel graag een herverdeling van sectie- en teamvergaderingen, waarbij meer tijd aan sectiezaken besteed kan worden.
Zij willen het thematisch werken bevorderen en pleiten voor meer samenwerking tussen de
kunstvakken en uitbreiding van de vakoverstijgende culturele activiteiten en - projecten.
De rector wordt gewaardeerd vanwege zijn luisterend oor en het ruimte geven aan initiatieven.

De school ademt na renovatie en modernisering duidelijk de sfeer van een cultuurprofielschool
en beschikt over uitstekend geoutilleerde vaklokalen. De school heeft een sporthal in eigendom. Enkele docenten hebben een theaterzaal in of om de school op hun verlanglijst staan.

Leerlingen waarmee wij een gesprek hadden geven aan bewust voor de school gekozen te
hebben vanwege de sfeer, de veiligheid en het aanbod van kunstvakken en -activiteiten.
De commissie was onder de indruk van twee leerlingen, die uitstekend konden verwoorden
wat ze bij de kunstvakken leren. Jezelf uiten, er staan, durven spelen, stem- en lichaamsgebruik, uit je comfortzone komen, zelfverzekerder worden, geen schaamte.
Domein curriculum

Alle leerlingen volgen vier kunstvakken in leerjaar 1 en 2, waarin ook eindexamen gedaan kan
worden. De school stimuleert het opnemen van een kunstvak in het examenpakket.

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor plusklassen voor de vakken tekenen, handvaardigheid, muziek, drama en dans. Een aantal plusklaslessen wordt helaas gegeven in reguliere lestijd, zodat leerlingen andere vakken moeten missen. Thans vindt plaatsing in de plusklassen
alleen plaats, als de leerling voor de te missen vakken voldoende resultaten en toestemming
van de betreffende docent heeft. Tevens worden in de plusklastijd soms toetsen van reguliere
vakken gegeven.
De visitatiecommissie geeft de school in overweging tot een invulling van de plusklassen te
komen, waarbij elke leerling in de gelegenheid wordt gesteld daaraan deel te nemen.
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Het aantal kunst en cultuur gerelateerde extra activiteiten is indrukwekkend groot, zoals de
Jenaplanweekafsluiting, cultuur- en profieldagen, vieringen, open podia, eindvoorstellingen,
museumbezoeken, stedentrips, uitwisselingen met veel steden in het buitenland, excursies.
Domein samenwerking en communicatie

De school wil de contacten met externe cultuurinstellingen, creatieve ondernemingen en vervolgopleidingen intensiveren.
De school verdient lof voor de website en de uitgave van zeer fraaie jubileummagazines ter
gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de school.
De interne communicatie over de organisatie van culturele activiteiten laat volgens de leerlingen soms te wensen over.
Domein kwaliteitszorg en evaluatie

De SSgN doet er veel aan de kwaliteit te bewaken. Via Vensters voor Verantwoording worden
enquêtes afgenomen bij de leerlingen, medewerkers en ouders. Leerlingen en ouders hebben
inspraak via de resonansgroepen.
De leerlingenraad echter moet volgens de leerlingen die wij spraken nieuw leven ingeblazen
worden.

Kwaliteitszorg en evaluatie zijn in 2015 in het kader van het predicaat Excellente school tegen
het licht gehouden en hebben voor de drie afdelingen van de school de score ‘goed’.
De visitatiecommissie adviseert het bestuur van de Vereniging CultuurProfielScholen het lidmaatschap van de SSgN met vier jaar te verlengen en wenst de school veel succes bij de realisatie van de bovengenoemde ambities.
Rest mij u namens de commissie te bedanken voor de openheid tijdens de visitatie en de
prachtige optredens van diverse leerlingen voor de afsluiting van de visitatie.
Met vriendelijke groet,
mede namens het visitatieteam
i.o.

Jaap Bakkelo
Voorzitter visitatieteam
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