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Inleiding

In 2019 zijn binnen CVO en binnen Melanchthon nieuwe strategische beleidsplannen ontwikkeld. Dit
is de basis van de plannen van de vestigingen voor de komende vier jaar. Iedere vestiging van
Melanchthon kan daarin zijn eigen accenten leggen.
Dit schoolplan is grotendeels opgebouwd naar analogie van het vernieuwde toezichtkader van de
inspectie van het onderwijs. Deze opbouw komt ook terug in het kwaliteitszorginstrument dat de
scholengroep gebruikt. Dit betekent dat, na een algemene beschrijving van de school en haar
leerlingen, de hoofdstukken drie tot en met zes corresponderen met de kwaliteitsgebieden zoals
daarin beschreven. Hierin wordt zowel ingegaan op de wettelijke eisen die aan het onderwijs
gesteld worden, als op de eigen doelen die we ons stellen op de verschillende terreinen. Daarnaast
zijn er twee hoofdstukken die verder ingaan op het personeelsbeleid (hoofdstuk 7) en de huisvesting
(hoofdstuk 8). De doelen die we ons vanuit deze hoofdstukken stellen zijn overzichtelijk terug te
vinden in hoofdstuk 10, waar ook aangegeven wordt in welk schooljaar deze de prioriteit hebben.
De afgelopen periode was door de impact van de Corona-maatregelen minder tijd beschikbaar om
het team bij de totstandkoming van alle onderdelen van dit schoolplan te betrekken. Om die reden
is gekozen voor een uitgebreidere meer informatieve versie.
Berkroden is de jongste school van de scholengroep Melanchthon. Sinds de oprichting in 2008 heeft
Berkroden met 8 diploma-uitreikingen in totaal 995 leerlingen gediplomeerd. Met de slogan ‘bewust
de wereld in’ zijn al deze leerlingen weer verder gegaan met hun leerloopbaan. Na de autonome
groei in de startfase van de school verkeert Berkroden sinds de nieuwbouw vanaf 2015 wederom in
een sterke groeifase. Het leerlingaantal bedraagt dit jaar 775 leerlingen. Om de capaciteit van het
gebouw te vergroten zal de Algemene Directie en het stafbureau verhuizen, waardoor een deel van
tweede verdieping inzetbaar is voor de lesfunctie van de school. Hiermee komt de beschikbare
capaciteit in balans met het aantal leerlingen volgens de huidige prognose.
De verbouwing staat gepland in de zomervakantie 2020. Om echter ook het beroepsgerichte
onderwijs binnen D & P voldoende te kunnen faciliteren voor deze aantallen leerlingen zijn ook
uitbreidingen nodig op de begane grond, met praktijklokalen voor Zorg & Welzijn, Horeca en
Techniek. De komende jaren krijgt dit volop aandacht.
Vanaf 2020 is Berkroden onderdeel van STO-regio ‘Capelle & Oostland. Een basisdoelstelling van het
landelijke project Sterk Techniek Onderwijs is meer leerlingen te laten in- en doorstromen in de
beroepskolom Techniek. Berkroden tekent voor deze ambitie en heeft daarvoor ook al de genoemde
uitbreiding van het praktijklokaal Techniek nodig.
Na bijna 12 jaar Berkroden is duidelijk dat de school is geworteld en nu volop haar vleugels uitslaat.
Het prachtige gebouw faciliteert het onderwijsconcept ‘bewust de wereld in’. In onder- en
bovenbouw staat WereldPlan voor een doorlopende leerlijn vol ervaringen uit verschillende
beroepswerelden, die leerlingen binnen- en buitenschools uitdaagt steeds op zoek te gaan naar hun
talenten. Samen met hun bevlogen en betrokken vakdocenten en mentoren vinden de leerlingen
hun antwoord in een bewuste keuze voor een passende vervolgopleiding. Op deze wijze verbindt
Berkroden leerlingen met hun kwaliteiten, draagt bij aan burgerschap en staat garant voor een
waardevol diploma, ook in de komende vier jaren.

Berkel & Rodenrijs, 15 mei 2020,
Cees de Jong, Conny Boegheim en Kasper Roodenburg, directie Berkroden
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De school en haar leerlingen

In dit hoofdstuk worden het profiel van de school, de populatie leerlingen en verwachtingen
omtrent leerlingaantallen beschreven. Daarnaast is er een weergave van de doelen op dit gebied en
de aanpak hoe deze doelen bereikt gaan worden.

2.1

Profiel van de school

CVO
De school valt onder de Vereniging voor Christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam en
omgeving, ofwel CVO. In 2019 is door CVO een nieuwe strategische visie opgesteld, waarbinnen
vijf pijlers zijn benoemd (zie ook het overzichtskader op pagina 14), te weten:
1.
Goed onderwijs voor het leven
2.
Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
3.
Inclusieve identiteit: ontmoeting
4.
Professioneel en lerend
5.
Met plezier samen sterk
Deze pijlers geven ook binnen Melanchthon de richting van het beleid aan, iets wat ook terug te
zien is aan de doelen die in dit schoolplan worden gesteld. Aan het einde van het schoolplan, bij
het overzicht van de doelen (zie pagina 48), worden de doelen dan ook expliciet aan een of
meerdere pijlers gekoppeld.
Melanchthon
Melanchthon Scholengemeenschap bestaat uit negen scholen in de gemeenten Rotterdam en
Lansingerland. Negen scholen die handelen in de geest van de Duitse theoloog en filosoof Philipp
Melanchthon. Op een manier die past bij deze tijd waarin verbinding zo belangrijk is.
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kunnen groeien als mens. Onderwijs gaat over meer dan
cijfers en prestaties, over meer dan kennis en cognitieve vaardigheden. Onderwijs gaat vooral
ook over het leven. Het gaat over het leren van normen en waarden. Over het ontwikkelen van
sociale skills. De mens staat op school centraal. Menselijke vaardigheden staan centraal. Zodat de
leerling zijn ware bestemming kan ontdekken. Op Melanchthon leer je voor het leven.
Omdat ieder mens anders is, bestaat hiervoor geen uitgestippeld pad. Daarom behandelen wij
iedere leerling bewust ongelijk. Iedere leerling heeft een andere benadering nodig om hem of
haar vooruit te helpen. Dat doen we niet alleen door leerlingen binnen de schoolmuren te
houden, maar ook door hen al vroeg buiten te laten proeven van de wereld die op hen wacht. Zo
ontdekken zij de wereld en zichzelf. Op Melanchthon leer je in het leven.
De mensen binnen Melanchthon zijn ruimdenkend, staan open voor dialoog, stellen zich coachend
op en zijn betrokken. We zijn altijd bereid een stapje verder te gaan om leerlingen in hun
ontwikkeling vooruit te helpen, te leren ontdekken. Onze scholen bieden een plek voor
persoonlijke groei. Een veilige plek, waar leerlingen en docenten zich thuis voelen. Soms met
tegendraadse hoop, altijd met vertrouwen.
Bij Melanchthon zal het altijd blijven draaien om de mens. Om de (inter)menselijke waarden,
oprechte belangstelling, verbinding en persoonlijk groei. Om menswording: ‘het vijfde groene
bolletje’ volgens de onderwijsinspectie.
Melanchthon Berkroden: Bewust de wereld in!
‘Bewust de wereld in!’ betekent voor Berkroden dat goed onderwijs leerlingen optimaal voorbereidt
op een volgende stap in hun leerloopbaan en maatschappelijk leven.
Het motto vertelt dat de leerlingen op pad gaan en leren de wereld te ontdekken. Daartoe is het
‘Berkroden WereldPlan’ ontwikkeld, waarvan onderdelen al starten in de onderbouw en de leerling
voorbereiden op de keuze die hij gaat maken binnen de keuzevakken van het beroepsgerichte
profiel ‘Dienstverlening & Producten’ in de bovenbouw. De WereldPlannen sluiten aan op
maatschappelijke ontwikkelingen en mbo vervolgopleidingen in de regio. Berkroden WereldPlan
vormt de doorlopende leerlijn van kennismaking, oriëntatie en verdieping met de (beroeps)wereld
voor de leerlingen. Loopbaanleren (LOB) is een vast onderdeel van het concept, waarbij steeds na
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elk Plan wordt teruggekeken en gereflecteerd op talentontwikkeling en interesses. WereldPlan
wordt buitenschools ondersteund door praktijk/hybride lessen, excursies en door stage.
Melanchthon Berkroden is een middelgrote moderne jonge vmbo-school, die staat voor eigentijds
beroepsonderwijs, dat steeds meer is verbonden met de bedrijven en vervolgopleidingen in de
regio. Naast het behalen van een waardevol diploma (kwalificatie) vormen persoonlijke
ontwikkeling (vorming) en burgerschap (socialisatie) de belangrijkste doelstellingen. Het
beroepsgerichte profiel Dienstverlening & Producten is vertaald in 7 leerroutes die toe leiden naar
vervolgopleidingen in het mbo.
De kernopdracht van de school is leerlingen een goede keuze leren maken voor een passende
vervolgopleiding in het mbo. Actief kennis maken met lokale bedrijven en instellingen in Berkel en
omgeving is belangrijk voor de leerlingen omdat de regionale bedrijvigheid de context vormt voor
het loopbaanleren van de vmbo-leerlingen. Tegen die praktische achtergrond kunnen ze werken aan
hun loopbaancompetenties en leren ze goede keuzes maken.
Berkroden verzorgt onderwijs voor alle niveaus van vmbo: de basisberoepsgerichte (bbl),
kaderberoepsgerichte (kbl) en gemengde leerweg (gl). Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is er
de mogelijkheid voor leerwegondersteuning en leerwerktraject (lwt).
De leeromgeving is groter dan de school. Het beroepsgerichte intersectorale profiel ’Dienstverlening
& Producten’ (D&P) wordt in alle leerwegen aangeboden en is meer en meer verbonden met de
bedrijvigheid in de regio. Binnen dit beroepsgerichte deel heeft Berkroden samen met de
partnerbedrijven vormen van ‘hybride leren’ ontwikkeld, waarbij de leerlingen binnen de bedrijven
les krijgen.

Melanchthon Berkroden: vanuit de centrale (vertrek)hal gaat de leerling ‘Bewust de wereld in!’
Leren kiezen voor persoonlijke leerroute
Wat voor Berkroden belangrijk is dat leerlingen hun eigen weg leren vinden. Dat leerlingen eigenaar
leren worden van hun eigen leerproces, op respectvolle wijze verbonden met elkaar, hun mentor,
docenten en omgeving. Het onderwijs is erop gericht dat leerlingen verantwoordelijkheid leren
nemen.
Het nieuwe schoolgebouw van Berkroden vertelt waar de school voor staat met haar onderwijs. In
het bouwplan zien we die aandacht voor de wereld terug: er is volop zicht op de buitenwereld naar
alle windstreken toe en ook andersom is van buitenaf te zien wat binnen wordt geleerd.
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Het gebouw ondersteunt de belangrijkste opdracht voor de
leerlingen: vanuit een op te bouwen zelfbeeld op zoek gaan
naar hun persoonlijke toekomst en welke vervolgopleiding
daar het beste bij past.
Dat is geen gemakkelijke opgave. Daarvoor dienen ze
antwoorden te vinden op lastige vragen: zoals:






‘wie ben ik en wat kan ik’ ?
‘wat wil ik, wat vind ik belangrijk’ ?
‘wat voor soort werk past bij mij’ ?
‘wie kan mij daarbij helpen’ ?
‘welke (vervolg)opleiding past bij mij’ ?

Dit zelfonderzoek staat centraal in alle opleidingen.
Midden in het gebouw ligt de ‘vertrekhal’, die deze ontdekkingstocht naar een passende
vervolgopleiding (of het loopbaanleren van de leerlingen) symboliseert.
Binnen ‘gepersonaliseerd leren’ wil Berkroden een passende vertaling maken en met haar aanpak
recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat Berkroden probeert de leerling in
zijn leerproces zo goed mogelijk te faciliteren door het verzorgen van onderwijs dat past bij het
niveau en de talenten van de leerlingen. In feite betekent dit alle leerlingen persoonlijk en dus
ongelijk worden behandeld.
Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming
Berkroden biedt perspectief aan elke leerling op het halen van een diploma op zijn niveau.
Met het diploma kwalificeert de leerling zich voor een volgende stap in zijn onderwijs.
Berkroden wil echter meer bereiken dan het diploma alleen. Met het onderwijsconcept en
leeromgeving bereiden we de leerlingen voor op het maken van keuzes in hun schoolloopbaan,
bijvoorbeeld via LOB, en op persoonlijke keuzes door het aanbod van burgerschapsvorming.
Op Berkroden is in 2015 (samen met MBS Bleiswijk) gestart met de invoering van digitaal leren,
waarbij alle leerlingen beschikken over hun eigen device (iPad). In 2019 was de invoering voltooid
en is een onderzoek gestart om digitaal leren op Berkroden verder te optimaliseren. Een belangrijke
motivatie voor deze innovatie is verbetering van het onderwijs en voorbereiding op het (digitaal)
examen. Bovendien wil Berkroden leerlingen op deze wijze maximaal voorbereiden op hun
vervolgopleiding en op hun rol als burger. Digitale vaardigheden vormen een essentieel onderdeel
en voorwaarde om duurzaam mee te kunnen doen aan de maatschappij van nu en morgen.
Binnen het onderwijsconcept biedt Berkroden begeleid maatwerk aan. Keuzeprocessen zijn
essentieel. Met bijvoorbeeld de keuze voor WereldPlannen wordt al in de onderbouw een start
gemaakt door alle leerlingen.
Berkroden biedt het beroepsgerichte intersectorale profiel Dienstverlening & Producten aan in alle
leerwegen. Een breed profiel faciliteert de keuzemogelijkheden voor de leerlingen optimaal.
Berkroden heeft 7 ‘leerroutes’ geïntroduceerd binnen D & P om met de opgedane kennis en ervaring
een goede keuze te kunnen maken voor een mbo vervolgopleiding. Daar komt bij dat Berkroden de
mogelijkheden die digitaal leren biedt maximaal wil benutten om waar mogelijk te differentiëren in
lesstof en maatwerk te bieden aan de leerlingen.
De belangrijkste punten in ons onderwijsconcept op dit moment zijn:
- actieve en zelfstandige werkhouding bij de leerling
- stimuleren van samenwerkend leren
- gevarieerde leermethoden met aandacht voor motiverende, didactische werkvormen
- de ontwikkeling van het beroepsperspectief van de leerling
- aanbod van technologische mogelijkheden in open en interactieve leersituaties
- uitdagend, eigentijds en samenhangend onderwijs
- (21e eeuwse) algemene vaardigheden ontwikkelen
- begeleid onderwijsaanbod op maat
- aansluiting bij de (beroeps)praktijk en alledaagse werkelijkheid
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Het profiel D&P vertaalt op MBR de regionale beroepspraktijk in 7 leerroutes naar het mbo
.

Onderwijsvisie Berkroden
Bewust de wereld in
Wij bereiden iedere leerling - in alles wat wij doen en laten - voor op een volgende stap in zijn
leerloopbaan en het maatschappelijk leven. Onze leerlingen leren:
- met het oog op het behalen van het diploma (kwalificatie);
- voor persoonlijke ontwikkeling (vorming);
- als voorbereiding op de maatschappij (socialisatie).
Onze christelijke identiteit
‘Je mag er zijn en je doet ertoe’ is het Melanchthon-brede credo en duidelijk voelbaar op onze
school. Wij zijn ervan overtuigd dat verschillen tussen mensen, zowel leerlingen als docenten,
leerzaam zijn. In de open en veilige sfeer van onze school zijn we ondanks onze verschillen met
elkaar verbonden. Docenten én leerlingen halen het beste bij zichzelf en anderen naar boven.
Iedereen kan zichzelf zijn op school. We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om. We
praten met elkaar en niet over elkaar.
Word jezelf
De maatschappij verandert voortdurend en snel. Om leerlingen goed voor te bereiden op hun rol
in de toekomst leren wij hen o.a. keuzes maken, reflecteren, analyseren en presenteren (21e
eeuwse vaardigheden). Wij staan naast hen op weg naar zelfsturing en eigenaarschap. De
ruggengraat van ons onderwijs is loopbaanleren (LOB). Wij bieden alle leerlingen een breed
aanbod aan vakken. Zij maken binnen en buiten de school kennis met de diversiteit van het
bedrijfsleven in de regio. Leerlingen gaan vaak op pad, lopen veel stages en voeren regelmatig
mentor- en groepsgesprekken. Zo ontdekken zij de wereld én zichzelf. Gaandeweg maken
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leerlingen keuzes die bij hen passen, op weg naar een succesvolle overstap naar het
vervolgonderwijs in mbo en havo.
Onderwijs dat bij jou past
Wij bieden modern onderwijs met veel aandacht voor de 21e eeuwse vaardigheden. Wij
gebruiken leermiddelen waarbij het leren centraal staat en de leerlingen eigen keuzes maken.
Leerlingen werken met digitale leermiddelen onder andere met een iPad en krijgen instructie en
begeleiding op hun eigen niveau.
Van goed naar beter
Berkroden is een lerende organisatie. Daarbij vragen we ons regelmatig af wie we als school
willen zijn, waar we staan en wat we willen verbeteren. We maken plannen, zijn voortvarend in
de uitvoering, toetsen hoe het gaat en stellen indien nodig onze koers bij. Directie,
medewerkers, ouders en leerlingen werken samen aan het continu verbeteren van de kwaliteit
van de school en het onderwijs.
Leren voor het leven
Op Berkroden ontvangen onze leerlingen niet alleen een waardevol diploma. Zij bouwen tijdens
hun schooltijd, samen met docenten, leerlingen en ouders, aan zichzelf. Leerlingen die
Berkroden verlaten, hebben een basis gelegd om zich te kunnen ontwikkelen tot een compleet
mens. Ze zijn klaar voor een samenleving die voortdurend in beweging is en waaraan ze zelf
meebouwen.
Onze principes
- Het beste wat je kunt worden is… jezelf. Daarom maken leerlingen voortdurend (bewuste)
keuzes over hun eigen toekomst
- Wat wil je, waar sta je, waar wil je beter in worden? Dit zijn centrale vragen die leerlingen en
het team van Berkroden zichzelf stellen
- Wij staan naast leerlingen en praten mét hen, in plaats van over hen
- Docenten leren je te kijken, maar je moet het zelf zien
- Eigentijdse leermiddelen stellen de leerling centraal en bereiden hen voor op de moderne
maatschappij
- Op Berkroden leer je voor het leven

2.2

Organisatie van de school

Melanchthon

Bewust ongelijke behandeling vraagt ook om duidelijkheid over wat ons bindt. Op elke school en
binnen Melanchthon is hierover het gesprek gaande.
Berkroden: samenwerkend leiderschap
De organisatie is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van het onderwijs op Berkroden.
Het leren van de leerlingen staat hierin centraal, waarbij voortdurend een sterke en bewuste
verbinding wordt gemaakt met buitenwereld.
De schoolorganisatie van Berkroden is gebaseerd op de principes van samenwerkend leiderschap, die
op alle lagen is uitgewerkt en wordt toegepast. Deze leiderschapsstijl kenmerkt zich door een
intensieve samenwerking tussen alle betrokkenen binnen gemeenschappelijke doelstellingen. Het
betekent dat alle belanghebbenden actief bij het beleid worden betrokken, elk binnen zijn
verantwoordelijkheid. Communicatie, vertrouwen, motiveren, samenwerken en het goede
voorbeeld geven zijn belangrijke elementen in de dagelijkse leiding in de klassen, in de teams en in
de schoolleiding. Op die manier zorgen we ervoor dat alle betrokkenen als actieve deelnemers
worden meegenomen en dat de doelstellingen samen worden bereikt. Mensen presteren optimaal
als ze vanuit hun kracht kunnen werken. Dit vraagt om maatwerk en betekent dat we elkaar zoveel
als mogelijk aanspreken binnen elkaars mogelijkheden op die positie. Dit geldt niet alleen voor de
omgang met leerlingen, maar ook voor elkaar als collega’s. Concreet komt het erop neer dat we

Melanchthon Berkroden Berkel & Rodenrijs

9

Schoolplan 2020-2024
elkaar ongelijk behandelen om daarmee de ander beter tot zijn recht te laten komen. Om dit
mogelijk te maken is het belangrijk om verantwoordelijkheden en keuzes zoveel als mogelijk daar
te laten plaatsvinden waar ze het meeste effectief zijn.
Met het inwerking treden van de nieuwe directiestructuur binnen Melanchthon per 1 augustus 2020
wordt Berkroden aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Hiermee verdwijnen de huidige
directiefuncties binnen de Melanchthon organisatie en komen meer verantwoordelijkheden op
vestigingsniveau te liggen.
De komende jaren vormt de vestigingsdirecteur samen met de adjunct-directeur de directie van de
school. Samen met de afdelingshoofden vormt de directie de schoolleiding. Vanuit de directie is
duidelijk omschreven welke verantwoordelijkheden en taken op welk niveau liggen.
Berkroden kent vier afdelingshoofden, die dagelijks leiding geven aan de teams, die op school op
horizontale wijze per leerjaar zijn georganiseerd.
Naast deze verticale organisatiestructuren werken de docenten horizontaal samen in vaksecties
onder leiding van het sectiehoofd. Overige functies in de schoolorganisatie worden verder ingevuld
door de coördinator onderwijs, decaan (LOB-coördinator), stagecoördinator, contactpersonen
bedrijfsleven, ondersteuningscoördinatoren, ict-coördinator, examensecretaris, roosteraars en
schoolopleider. Taken zijn omschreven en terug te vinden in het jaarlijks vast te stellen overzicht
en taakbeleid van de school. In ‘Hoe hoort het op Berkroden’ is de gedragscode voor het personeel
vastgelegd. De schoolorganisatie wordt dagelijks gefaciliteerd door het onderwijsondersteunend
personeel, zoals (leerling)administratie, conciërgerie en ict-ondersteuning.
Berkroden heeft een gemiddeld jong team, met een grote diversiteit aan collega’s. De gemiddelde
leeftijd bedraagt ca. 40 jaar. Momenteel werken ongeveer 85 personeelsleden op school.
De onderbouw maakt een tweejarige brugperiode mogelijk, waarbij het determinatietraject de
keuze van de leerlingen voor de leerwegen en vakkenpakket in de bovenbouw ondersteunt. Op deze
wijze wordt ook in de onderbouw de keuze zoveel als mogelijk uitgesteld. In de bovenbouw is dit
principe ook van toepassing bij de keuze van de beroepsgerichte keuzevakken en een deel van de
examenvakken. Tenslotte biedt Berkroden binnen de leerwegen in de bovenbouw de mogelijkheid
aan vakken op een hoger niveau te examineren.
Het lesprogramma en de inhoud van de lessen zijn steeds vastgelegd in een vakwerkplan, dat
jaarlijks door de verantwoordelijke sectie wordt vastgesteld. Binnen het vaste format zijn onder
andere doorlopende leerlijnen (van onder- naar bovenbouw), digitaal, motivatie- en
opbrengstbewust werken belangrijke uitgangspunten. Hoewel de vakken werken met hun vakinhoud
wordt steeds meer met vakoverstijgend taken en projectmatig samengewerkt door de vaksecties
met bijvoorbeeld vakoverstijgende taal-, reken-, technische, ict- en beroepstaken.
Berkroden is sinds 2015 gehuisvest in een gloednieuw, modern gebouw dat het onderwijs nu en in de
toekomst op een uitstekende wijze faciliteert. Voor het onderwijs in de vakken is het gebouw
uitgerust met de benodigde vaklokalen voor theorie en praktijk. De vakken hebben daarbij de
beschikking over een vast aantal lokalen op dezelfde verdieping. Opvallend is dat de gangen zijn
verbreed tot leerpleinen (‘thuisbases’) met tal van extra werkplekken voor de leerlingen. In veel
gevallen zijn de wanden transparant zodat docent en leerling steeds visueel in contact zijn.
Bovendien zijn de lokalen flexibel van grootte en daardoor naar behoefte groter of kleiner te
maken. De begane grond biedt een moderne en adequaat ingerichte leeromgeving voor de
beroepsgerichte en praktijklessen. Rondom het beroepsgerichte leerplein zijn praktijklokalen met
werkplekken op het gebied van techniek, horeca, verzorging, ondernemen, sport & beveiliging,
digitaal ontwerpen en multimedia. Om de leerlingen adequaat voor te bereiden op een passende
vervolgopleiding in het mbo vinden beroepsgerichte lessen in de bovenbouw voor een deel in
(partner)bedrijven in de regio plaats. Met deze hybride aanpak is de beroepsgerichte leeromgeving
steeds geactualiseerd. Om de samenwerking tussen school en bedrijf te optimaliseren is een
passende organisatie in ontwikkeling.
De organisatie werkt met klassen per leerweg in onder- en bovenbouw. Differentiatie in de leerstof
wordt gefaciliteerd door de leerpleinen (‘thuisbases’) naast de lokalen. De klassengrootte is
aangepast op de ondersteuningsbehoefte (onderbouw) en de leerweg (bovenbouw) van de
leerlingen. Voor leerlingen met lwoo-advies wordt het onderwijs in structureel kleinere klassen
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aangeboden. Voor de beroepsgerichte lessen in de bovenbouw wordt de klassenindeling losgelaten
en werken leerlingen meer gepersonaliseerd in verschillende groepssamenstelling.
Berkroden hecht veel waarde aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de leerlingen. Een
krachtige digitale leeromgeving faciliteert digitale lessen, waarbij alle leerlingen beschikken over
een eigen device. De digitale infrastructuur maakt differentiatie, maatwerk en werken op afstand
bereikbaar. Voor de beroepsgerichte lessen wordt de digitale leeromgeving desgewenst uitgebreid
naar de bedrijven waar de lessen worden gegeven.
Doel 1: Leiderschap (verantwoordelijkheid en bevoegdheden) lager in de organisatie
Situatie in 2020: De aansturing van Melanchthon scholengroep is hiërarchisch georganiseerd met
Algemene Directie (voorzitter en 2 leden) en 4 clusterdirecteuren, die in totaal 9 vestigingen
aansturen samen met 1-2 adjunct-directeuren per vestiging. Op elke vestiging functioneren
afdelingshoofden ondersteund door (leerjaar)coördinatoren in de schoolleiding.
Situatie in 2024: De aansturing van Melanchthon scholengroep is ‘bottom up’ ingericht met
Algemene Directie en 8 vestigingsdirecteuren, die elk integraal verantwoordelijk zijn voor hun
vestiging. De vestigingsdirecteuren worden ondersteund door adjunct-directeur,
afdelingshoofden, (leerjaar)coördinatoren, LD- en LC-docenten, waarbij de taken en
verantwoordelijkheden voor elke functie en rol zijn vastgelegd en geëvalueerd.

2.3

Leerlingen

De leerlingpopulatie van Berkroden telde op 1 oktober 2019 775 leerlingen, met in totaal 403
leerlingen in de onderbouw en 372 leerlingen in de bovenbouw. Berkroden kent de afgelopen jaren
een sterke groei van het leerlingaantal.
Aantallen leerlingen van Melanchthon Berkroden (op basis van 1 oktober tellingen)
jaar
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
aantal
leerlingen 107
252
326
434
457
442
483
576
619
678
739
groei
(+/-)
107
145
74
108
23
-15
41
93
43
59
59

2019
775
36

De capaciteit van de huidige indeling van het gebouw van Berkroden bedraagt ongeveer 700
leerlingen. Dit aantal is sneller behaald dan bij de opening van de nieuwbouw van Berkroden
(september 2015) voor mogelijk werd gehouden.
Het huidige aantal van 775 leerlingen heeft geleid tot een kritische beleidsevaluatie van de huidige
indeling van het gebouw, het onderwijsprogramma en de onderwijskwaliteit in relatie tot
demografische ontwikkelingen in de regio tegen de achtergrond van lopende afspraken met andere
scholen (RPO Lansingerland-Zoetermeer 2018-2023). De uitkomst is dat de indeling van het gebouw
wordt aangepast en uitgebreid met 5 lokalen. Dit is mogelijk gemaakt door het vertrek in juni 2020
van de algemene directie en het stafbureau van de tweede etage.
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In de onderstaande tabel komt de prognose uit op ca. 750 leerlingen vanaf 2023, waarbij het aantal
leerlingen in boven- en onderbouw (weer) in evenwicht is.
De prognose vanuit MBR ligt lager dan die van Verus, vanwege de aantallen leerlingen die naar
verwachting zullen kiezen voor de nieuwbouw (2020-2021) van Wolfert Lansing in Bergschenhoek in
deze periode.
Gerealiseerd en verwacht aantal leerlingen:
2015 2016 2017 2018 2019
Prognose MBR 576
619
672
740
775
Prognose
771
Verus (2020)
(waarvan
VAVO-lln)
Instroom
150
186
180
195
211
diploma's
?
?
?
?
195
overige
2
2
2
2
2
uitstroom

2020
770
772

2021
795
815

2022
791
821

2023
764
804

2024
756
808

2025
756
809

2026
756
807

193
160
2-4

185
186
2-4

185
210
2-4

185
190
2-4

185
182
2-4

185
182
2-4

185
182
2-4

Het aantal leerlingen in bovenstaande tabel komt, voor zover het gaat om eerdere schooljaren, uit
de leerlingenadministratie. Voor de komende jaren zijn de leerlingenaantallen gebaseerd op onze
begrotingsprognose.
Herkomst leerlingen Berkroden
De grootste groep leerlingen is afkomstig uit de gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp.
Het gaat veelal om leerlingen die het naar hun zin hebben op de school en blij zijn leren en
praktijk te kunnen combineren. Voor hun ouders geldt dat zij betrokken zijn bij de school en hoge
verwachtingen hebben bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijsaanbod, begeleiding en het gebouw.
In de onderstaand lijstje zijn de woonplaatsen van onze leerlingen vermeld.







Berkel
Pijnacker
Delfgauw
Bergschenhoek
Nootdorp
Bleiswijk

Iedereen is welkom
Melanchthon
Iedereen is welkom, iedereen doet mee. Melanchthon staat middenin onze diverse samenleving.
Wij sluiten niemand buiten, wie je ook bent of waar je ook vandaan komt.
Met een passend schooladvies is iedereen welkom op Berkroden. Vanuit onze open christelijke
identiteit zijn door het team normen en waarden aangewezen, die in 2020-2021 worden vertaald in
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praktische afspraken en regels voor de wijze waarop we met elkaar willen omgaan in de context
van de school. Deze afspraken en regels worden met elkaar vastgesteld voor de wijze waarop we
lesgeven en hoe we met elkaar omgaan in de klas.
Uitgangspunt daarbij is dat hoewel we het niet over alles eens zullen zijn, we met elkaar
respectvol omgaan. Wij sluiten niemand buiten, wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen.
Voorwaarde is en blijft dat iedereen zich houdt aan de afspraken en regels van de school.
Doel 2: Stabiele leerlingaantallen met balans in onder- en bovenbouw op Berkroden
Situatie in 2020: Berkroden is sterk gegroeid in leerlingaantallen, waardoor aanpassingen
noodzakelijk zijn van de indeling van het gebouw.
Situatie in 2024: Berkroden is gestabiliseerd in leerlingaantallen rond de 750 leerlingen, waarbij
een balans heerst tussen de aantallen in onder- en bovenbouw.

Binnen de leerroute Techniek ontbreken basislessen natuurlijk niet
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CVO strategische pijlers
Pijler 1: Goed onderwijs voor het leven
Wij zijn trots op iedere leerling die met de juiste kwalificatie uitstroomt als gevolg van ons
gedegen onderwijs. Ons onderwijs biedt daarbij méér dan cognitieve kennis en vaardigheden:
socialisatie en persoonsvorming zijn net zozeer speerpunten van onze begeleiding richting het
leven tijdens en na de school. Natuurlijk leiden wij op voor een diploma en dat doen wij
professioneel. Wij streven de hoogste kwaliteit na. Ook bereiden wij onze leerlingen voor op een
betekenisvolle rol in de samenleving, als zelfstandige individuen in een betekenisvol netwerk.
Pijler 2: Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
De wereld verandert en wij ook. Ontwikkelingen in technologie, wetenschap en communicatie
volgen elkaar razendsnel op. Duurzaamheid is een belangrijk thema. Wij zijn op de hoogte van
nieuwe kennis, onderzoek en ontwikkelingen. Wij weten welke vaardigheden tegenwoordig en
straks nodig zijn. Dit alles passen wij toe in het onderwijs. Wij tonen lef, leiderschap en
ondernemerschap in het innoveren van ons onderwijs. Dit leidt op een aantal plaatsen tot
baanbrekende vernieuwingen. Daarmee spelen wij actief en enthousiast in op de veranderingen,
waardoor ons onderwijsaanbod qua vorm en inhoud bij de tijd is. Wij doen recht aan individuele
verschillen tussen leerlingen door meer maatwerk in onderwijs en niveau. Tot slot verbinden wij
ons onderwijs sterk met de maatschappelijke realiteit. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op
een veranderende rol in een veranderende samenleving.
Pijler 3: Inclusieve identiteit: ontmoeting
Ons onderwijs draagt bij aan de sociale en persoonlijke vorming van jonge mensen. Waar onze
waarden hun wortels hebben in de christelijke traditie, zijn zij in hun uitwerking inclusief: bij
ons hoort iedereen erbij en doet iedereen mee. De ontmoeting is de basis, dat voel je als je
binnenkomt. Dit sluit aan bij de sociale, culturele en etnische diversiteit die Rotterdam en
omgeving kenmerkt. Vanuit de driehoek ‘jij, ik en de wereld’ stimuleert ons onderwijs de
ontmoeting over de grenzen van die verschillende achtergronden heen. De waarden die ons in
die ontmoeting verbinden, leven wij voor en geven wij door. Inclusief waardevolle verhalen,
rituelen en vieringen. Zodat onze leerlingen zich nu en straks een onderdeel van die inclusieve
wereld weten. Waarin ze zich actief manifesteren, in respect rekening houdend met de ander en
verantwoordelijkheid nemend voor de wereld van nu en van de toekomst.
Pijler 4: Professioneel en lerend
Wij geven niet alleen les, maar zijn zelf ook een lerende organisatie. Leraren, ondersteunend
personeel, stafmedewerkers: wij zijn professionals die zichzelf continu verbeteren. Door de
krachten slim te bundelen, halen wij meerwaarde uit centrale én lokale ondersteuning. Wij
werken samen, waar je ook werkt. Dit alles maakt dat wij vol vertrouwen kunnen staan voor ons
onderwijs. Individueel en als groep tonen wij leiderschap en initiatief. Verantwoorden doen wij
eenduidig en transparant. Gezamenlijke vraagstukken pakken wij gezamenlijk op. Wij waarderen
verschillen: dit maakt onderdeel uit van onze professionele cultuur. Daarbij zijn autonomie en
professionaliteit met elkaar in balans.
Pijler 5: Met plezier samen sterk
Wij hebben plezier in ons werk en zijn trots op onze school. Vanuit passie, plezier en
professionaliteit streven wij er elke dag naar om onze leerlingen zo aantrekkelijk mogelijk
onderwijs te bieden. Leerlingen en hun ouders weten ons enthousiasme te waarderen en onze
school staat bekend als een fijne plek om te werken.
Geen wonder, want iedereen draagt bij vanuit zijn eigen unieke kennis, ervaringen en ideeën.
Wij halen meerwaarde en plezier uit samenwerking onderling en met anderen in ons netwerk.
Uitdagingen en good practices delen we met elkaar. Successen vieren we met elkaar.
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3

Onderwijsproces

In de beschrijving van dit hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt, hoe invulling gegeven wordt aan de
wettelijke opdracht van het onderwijs, rekening houdend met de doelen van Melanchthon.

3.1

Aanbod

‘Bewust de wereld in’ betekent voor Berkroden dat goed onderwijs leerlingen optimaal voorbereidt
op een volgende stap in hun leerloopbaan en maatschappelijk leven.
Het motto vertelt dat de leerlingen op pad gaan en leren de wereld te ontdekken. Daartoe is met
name ‘Berkroden WereldPlan’ ontwikkeld, waarvan onderdelen al starten in de onderbouw en de
leerling voorbereiden op de keuze die hij/zij gaat maken binnen de beroepsgerichte profiel- en
keuzevakken in de bovenbouw. Berkroden WereldPlan vormt de doorlopende leerlijn van
kennismaking, oriëntatie en verdieping met de (beroeps)wereld voor de leerlingen. Loopbaanleren
(LOB) is een vast onderdeel van het concept.
Berkroden biedt alle niveaus aan van vmbo in 3 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bbl),
(met lwoo), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en gemengde leerweg (gl). ‘Loopbaan oriëntatie en
–begeleiding’ (LOB) loopt als een ‘rode draad’ door de leerjaren heen en verbindt het onderwijs in
onder- en bovenbouw.
Onderbouw
Op de lessentabel van de onderbouw zijn de reguliere vakken te vinden: Nederlands, Engels,
wiskunde, rekenen, mens & natuur, mens & maatschappij, science, economie, Duits,
natuurkunde/scheikunde, beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs en WereldPlan.
Daarnaast zijn er mentorlessen, huiswerkbegeleiding, bijlessen & projecten.
Loopbaanondersteuning en begeleiding LOB) richt zich op het loopbaanleren van de leerling.
Stapsgewijs leert de leerling keuzes maken vanuit zijn interesse en belangstelling gericht op
mogelijkheden op de (regionale) arbeidsmarkt en vervolgopleidingen. De decaan coördineert de
activiteiten per leerjaar, die in het rooster zijn vastgelegd. Leerlingen worden begeleid door hun
mentor en door vakdocenten. Tijdens het mentoruur werken de leerlingen aan LOB-opdrachten.
Resultaten van opdrachten en reflectiegesprekken worden door de leerlingen vastgelegd in het
loopbaandossier. Gedurende vier leerjaren houden de leerlingen hun ontwikkeling bij. Steeds vinden
tussentijdse gesprekken plaats met de mentor, ook bij de voorbereiding van de mentor-ouderleerling (MOL) gesprekken, die standaard twee maal per jaar plaatsvinden. Op deze wijze verkrijgt
een leerling inzicht in zijn eigen kwaliteiten, op grond waarvan een betere keuze voor een passende
vervolgopleiding is te maken. In leerjaar 4 ronden de leerlingen hun LOB-traject af met een
sectorwerkstuk, gericht op de sectoren techniek, groen, economie en zorg & welzijn. Het
programma van LOB op Berkroden is beschreven in een aparte notitie (zie bronnen).
Bovenbouw
In de bovenbouw is het onderstaande aanbod gerealiseerd aan (wettelijke) verplichte vakken, LOB,
keuzevakken en beroepsgerichte keuzevakken in 3 leerwegen. Het extra vak in de gl maakt
diplomering voor tl mogelijk.
leerweg
verplicht

bbl/kbl
Nederlands, Engels, maatschappijleer,
rekenen, BO en CKV

gl
Nederlands, Engels, maatschappijleer,
rekenen, BO en CKV

LOB

loopbaanleren

loopbaanleren

keuze

(2 uit 4): wiskunde, biologie, nask1,
economie

(4 uit 7): biologie, Duits, economie,
nask 1, nask 2, geschiedenis, wiskunde

beroepsgerichte
keuzevakken

profiel D & P
4 keuzevakken

profiel D & P
2 keuzevakken
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7 leerroutes met keuzevakken D&P
Met behulp van de keuzevakken van het profielvak Dienstverlening & Producten organiseert
Berkroden 7 leerroutes naar het mbo, variërend van Zorg & Welzijn, Horeca, Techniek, ‘Sport,
beveiliging & veiligheid’, Digitaal ontwerpen, Multimedia en Ondernemen. In de bbl/kbl worden
steeds 4 keuzevakken aangeboden, terwijl in de gl er twee keuzevakken op het programma staan.
Het programma is flexibel ontworpen zodat binnen de mogelijkheden van de school switchen van
leerroute bij de overgang van het 3e naar 4e leerjaar nog mogelijk blijft.
Serviceplan
De school biedt de mogelijkheid aan leerlingen andere talenten dan in de lessen aan bod komen te
ontwikkelen. Hiervoor is het Serviceplan ontworpen. Leerlingen kunnen vanaf leerjaar 1 deelnemen.
Activiteiten zoals organiseren schoolfeest tot en met assistentie bij evenementen op gebied van
licht & geluid zijn mogelijk.
Opleidingsschool
Melanchthon is al enige jaren opleidingsschool vanuit de Hogeschool Rotterdam. Vanuit die
achtergrond werken en leren jaarlijks ca. 10 studenten op Berkroden aan hun lesbevoegdheid
binnen hun vak. De studenten worden ondersteund en gecoacht door daartoe opgeleide
vakdocenten onder leiding van de docentopleider Berkroden.

Innovaties
Melanchthon
Wij geven actief vorm aan een veranderende samenleving. Wij zijn toekomstmakers.
Wij betrekken de wijk en de samenleving bij het leven op onze scholen en creëren zo een rijke
leeromgeving. Binnen de veilige kaders van de school maken leerlingen kennis met de
buitenwereld. Onze scholen zijn een veilige leeromgeving: hier maken leerlingen – met vallen en
opstaan - kennis met hun rol in de samenleving.
Persoonswording is leidend in het vormgeven van het onderwijs (het vijfde groene bolletje).
Digitaal leren
Samen met Melanchthon Berkroden is MBS Bleiswijk in 2015-2016 gestart met de invoering van
digitaal leren (iPad). Een belangrijke motivatie voor deze innovatie is de leerlingen op deze wijze
maximaal te kunnen voorbereiden op hun vervolgopleiding en hun rol als burger in de moderne
digitale maatschappij. Digitale vaardigheden bepalen voor een deel het burgerschap in de nabije
toekomst.
Daarnaast maken digitale leermiddelen meer maatwerk mogelijk in het onderwijsaanbod voor de
leerlingen. Binnen ‘gepersonaliseerd leren’ wil Berkroden een passende vertaling maken en met
haar aanpak recht doen aan de verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat de Berkroden
probeert de leerling in zijn leerproces zo goed mogelijk te faciliteren door het verzorgen van
onderwijs dat past bij het niveau en de talenten van de leerlingen.
Berkroden en MBS Bleiswijk participeren in het project Learnlabs van de VO Raad. De doelstelling is
delen en professionaliseren van kennis op gebied van digitaal leren in het voortgezet onderwijs.
Hybride leren
In opdracht van het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Oostland ontwikkelt
Berkroden vormen van hybride leren, met name in samenwerking met de bedrijven uit de sectoren
Techniek en Logistiek in Lansingerland.
In deze nieuwe samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven/instellingen volgen de
leerlingen een deel van het beroepsgerichte programma in de beroepspraktijk op bedrijven.
Leerlingen ontvangen in kleine groepjes praktijklessen in de aangesloten bedrijven. Hybride leren
past in de toekomststrategie van beroepsonderwijs in het algemeen en van Berkroden in het
bijzonder. Op deze wijze verkrijgen de leerlingen een beter beeld van bedrijven en sectoren,
waardoor zij een betere keuze kunnen maken voor hun leerloopbaan en vervolgopleiding. De
bedrijven krijgen meer inzicht in de opleidingen en kunnen leerlingen aan zich binden en hen beter
de weg wijzen in de veranderende beroepswereld. De school verbetert haar onderwijsaanpak met
deze intensieve samenwerking.
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Het project is gestart in 2018 en loopt door tot in 2020. Berkroden neemt deel aan het project
samen met de andere scholen voor beroepsonderwijs in Lansingerland, waarbij elke school zich
steeds op een andere sector in de regio richt. Het project wordt gesubsidieerd door gemeente
Lansingerland (Bergschenhoek) en Glastuinbouw Nederland (Zoetermeer).

Start project ‘leren in een hybride leeromgeving’ (juli 2018)
Sterk Techniek Onderwijs (STO)
Berkroden heeft zich in 2019 aangesloten bij een 3-tal scholen voor vmbo en PRO in Capelle aan den
IJssel en samen als STO-regio succesvol een projectaanvraag ingediend. Na goedkeuring is het
project officieel gestart in januari 2020 en loopt (voorlopig) door tot in 2023.
Er zijn veel jonge mensen nodig met technisch talent om de technologie- en energietransitie
mogelijk te maken, waar we als maatschappij voor staan. Met een verhoogde instroom van
leerlingen in vmbo Techniek (en daardoor een hogere doorstroom naar mbo Techniek) zijn er straks
meer technische vakmensen beschikbaar op de arbeidsmarkt. Het ministerie van OCW investeert in
die samenwerking en werkt daarmee aan het verkleinen van de kloof tussen vraag en aanbod. De
technische sector kent nu al een tekort aan goed opgeleid personeel. Met name de samenwerking
tussen bedrijven en scholen is essentieel de
komende jaren. Landelijk is gestart in 78 STOregio’s. In elke regio werken onderwijs, overheid
en ondernemers (3 O’s) aan het verbeteren van
het techniekonderwijs. STO Capelle & Oostland
werkt volgens 4 actielijnen, te weten: (1)
versterken in-en doorstroom naar de
beroepskolom techniek (2) doorlopende
leerlijnen vmbo-mbo voor Techniek (3)
professionalisering docenten en (4) hybride leren
in technische bedrijven.
Behalve de 4 scholen met vmbo en PRO werken in
het project ca. 30 technische bedrijven in de
regio mee, naast aangesloten basisscholen, mboopleidingen Techniek (Scheepvaart en Transport
College, Grafisch Lyceum Rotterdam en Techniek
College Rotterdam) en Hogeschool Rotterdam.
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In het Oostland wordt het project ondersteund door de gemeenten Lansingerland, PijnackerNootdorp en Zuidplas.
Voor Berkroden betekent het project een investering in praktijkruimten Techniek en een nieuw te
ontwikkelen Technologieplein. Er is al enige ervaring met hybride leren op gebied van Logistiek, dat
nu wordt uitgebreid bij 4 technische bedrijven in Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp. In 20192020 zijn twee ‘zij-instromers’ uit de sector Techniek succesvol gestart op school.
De leerroute Techniek wordt binnen het profiel D & P verder uitgebreid en voor basisonderwijs
zullen technologielessen (‘masterclasses’) worden ontworpen en aangeboden op het
Technologieplein.
Doel 3: Gebiedsgericht onderwijsaanbod in verbinding met regionale bedrijven en mbo
Situatie 2020: Het onderwijsaanbod binnen Berkroden is met leerroutes ontwikkeld vanuit
Dienstverlening & Producten en gericht op de sectorale bedrijvigheid in Berkel & Rodenrijs en
omgeving en passende mbo-vervolgopleidingen.
Situatie 2024: Het onderwijsaanbod binnen Berkroden is met leerroutes doorontwikkeld vanuit
Dienstverlening & Producten en is gericht op passende mbo-vervolgopleidingen verbonden met de
bedrijvigheid in de belangrijkste sectoren van de regio rondom de school.

Technologie vormt een belangrijk element binnen het onderwijs van Berkroden
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3.2

Zicht op ontwikkeling en begeleiding

Melanchthon
Wij willen elkaar kennen en vertrouwen. Wij willen elkaars talenten opmerken en de plek vinden
die bij je past – of je nu leerling of docent bent.
Berkroden
Vanaf de start van hun schoolloopbaan worden alle leerlingen (extern) 'gescreend' op hun resultaten
en ondersteuningsbehoefte vanaf de basisschool. Deze 'basisgegevens' worden vastgelegd in het
administratieprogramma SOMToday, zodat elke lesgevende deze gegevens paraat heeft.
De mentor heeft een spilfunctie in de begeleiding van de leerling en de contacten tussen ouders en
school. Tijdens de leerlingbespreking worden de leerlingen besproken en eventuele
leerachterstanden gemonitord. De leerlingbespreking heeft een 2-weekse frequentie, waarbij
leerlingen worden voorgedragen op verzoek van de docenten door de mentor, die ook de bespreking
leidt. Verslaglegging en afspraken voor begeleiding worden vastgelegd in SOMToday. Tijdens deze
bespreking wordt ook besloten of de leerlingen extra (bij)les krijgen tijdens de bijlesuren of dat de
vakdocent dat zelf oppakt.
De studievoortgang wordt ook tijdens deze leerlingbespreking gemonitord. Indien nodig wordt een
leerling los van deze leerlingbespreking besproken indien daar aanleiding voor is.
Tijdens de MOL (Mentor Ouder Leerling) - gesprekken wordt de ontwikkeling van de leerling
besproken waarbij de leerling een centrale uitvoerende rol heeft in het gesprek.
In leerjaar 1 en 2 worden ICE toetsen (van Nederlands, wiskunde en Engels) gebruikt om het niveau
van de leerlingen te bepalen.
De begeleiding van leerlingen op Berkroden vindt in eerste instantie altijd plaats door de mentor.
De mentor houdt de leerprestaties in de gaten en stuurt bij waar nodig, altijd in samenspraak met
leerling, afdelingshoofd en ouders/verzorgers. Tijdens de mentorlessen wordt aandacht besteed aan
ociaal-emotioneel leren en loopbaanleren. Daarnaast heeft de mentor ook zicht op het welbevinden
van de leerling en de plaats van de leerling in de groep. Wanneer er zorgen zijn zal de mentor dit
bespreken met het afdelingshoofd of één van de ondersteuningscoördinatoren. Zij kunnen er voor
kiezen om extra begeleiding in te zetten. Deze kan bestaan uit: inzet van de jeugdverpleegkundige,
de schoolmaatschappelijk werker, de begeleider passend onderwijs, de schoolloopbaancoach, de
decaan, de vertrouwenspersoon, vertegenwoordiger jongerenwerk of de leerplichtambtenaar. Voor
verdere informatie over dit onderwerp verwijzen we naar 3.4 Extra ondersteuning en naar het
‘Ondersteuningsplan Melanchthon Berkroden ‘(zie 11. Bronnen).
Dyslexie en taalachterstanden
Alle leerlingen die in klas 1 starten op Berkroden worden (extern) gescreend op dyslexie. Deze
screening vindt plaats onder leiding van onze dyslexie coaches.
Wanneer na onderzoek blijkt dat leerlingen inderdaad dyslectisch zijn, krijgen ze naast de
dyslexieverklaring ook een persoonlijke dyslexiepas. De dyslexie-pas wordt uitgereikt door de
dyslexiecoaches. In een gesprek met de dyslexiecoach wordt met de leerling besproken welke
compenserende maatregelen er genomen kunnen worden (denk aan extra tijd, de inzet van digitale
hulpmiddelen), maar zal ook gesproken worden over de plichten (bijvoorbeeld meer tijd investeren,
meer herhalen) die de leerling heeft.
Het beleid van Berkroden is gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Hier wordt invulling
aan gegeven door het geven van gerichte ondersteuning tijdens in de onderbouw. Leerlingen worden
bij aanvang van het schooljaar in klas 1 ingedeeld bij de ondersteuning voor taal (begrijpend lezen)
of bij de ondersteuning voor rekenen/wiskunde. Deze indeling vindt plaats op basis van de
instroomgegevens van de basisschool. Na de herfstvakantie wordt naar aanleiding van de behaalde
resultaten een nieuwe indeling gemaakt. Dit gebeurt bij iedere rapportvergadering weer, om waar
nodig snel bij te kunnen sturen. De resultaten van de afgenomen ICE-toetsen in klas 1 en 2 hebben
hierbij een signalerende rol. In het team is expertise aanwezig op gebied van Nederlands als 2e
taal, omleerlingen met een migratieachtergrond extra te ondersteunen.
Ook in de bovenbouw kunnen leerlingen gebruik maken van ondersteuning o.a. tijdens
huiswerkbegeleiding. De leerlingen benaderen ism hun mentor vakdocenten vraaggericht voor extra
ondersteuning in de examenvakken.
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3.3

Didactisch handelen

Melanchthon
Wij betrekken de actualiteit bij onze lessen. Zo maken leerlingen kennis met de samenleving en
worden zij zich bewust van wat er speelt. Aan de hand van de actualiteit geven wij betekenis aan
het leren.
Er gaan hier deuren voor je open en je moet zelf naar binnen gaan, want iedereen is eigenaar van
zijn eigen groei.
Bewust ongelijk behandelen is voor de schoolteams een grote uitdaging: verschillende manieren
van lesgeven, motiveren, belonen, aandacht geven. Samen met leerlingen, collega’s en ouders
onderzoeken wij, en proberen wij uit, hoe we dit kunnen doen.
Berkroden
Binnen Berkroden is als kader ‘De Berkrodenles’ ontwikkeld, samen met het team. Dit kader
vertaalt het didactisch handelen in de les volgens de ‘5-rollen van de docent’ binnen het complete
instructie model. Al onze leerlingen, maar vooral leerlingen die meer aandacht behoeven, of ergens
langer over kunnen doen, hebben behoefte aan een duidelijke structuur van lesopbouw.
Binnen het functioneren als docent wordt regelmatig met elkaar gereflecteerd op gedrag en
gedragsverandering. Gedrag wordt aangestuurd door onze overtuigingen en identiteit. Het is daarom
handig om je af te vragen: waarom wil je docent zijn, wat voor docent wil je zijn, waarom ben je
ooit docent geworden?

De 5 rollen van de docent: de didacticus

Melanchthon Berkroden Berkel & Rodenrijs

20

Schoolplan 2020-2024

Ontwikkelen zelfstandigheid
Met het doel leerlingen voor te bereiden op het middelbaar beroepsonderwijs volgen we een
werkwijze voor de bevordering van zelfstandigheid van de leerlingen.
In het model van de ‘gradual release of responsibility’ (Fisher & Frey) verschuift geleidelijk de
verantwoordelijkheid van de docent naar de leerling. Stap voor stap vindt een overgang naar meer
zelfstandig leren plaats vanuit ‘ik doe het’ via ‘wij doen het’ en ‘jullie doen het’ naar ‘doe je het
zelfstandig’.
Klassenmanagement is een van de ingrediënten die het effectief lesgeven bijzonder kunnen
beïnvloeden. Een goed klassenmanagement verschaft rust, structuur en duidelijkheid in een groep.
Leerlingen weten waar ze met de docent aan toe zijn. Het legt daarmee de basis zowel voor een
effectieve leeromgeving (bijvoorbeeld een goede structuur voor de instructie), als voor een
passende sociaal-emotionele leeromgeving (bijvoorbeeld een veilig pedagogisch klimaat).

BAZIS
BAZIS is de Nederlandse vertaling van het acroniem MUSIC, dat is ontwikkeld door Brett D. Jones
(Virginia Tech VS) vanaf 2009. Het ‘MUSIC model voor motivatie’ ondersteunt docenten met
concrete strategieën en ideeën om leerlingen/studenten meer te motiveren tijdens de lessen. Voor
de ontwikkeling van zijn model heeft Jones het bestaande onderzoek over principes en theorieën
van motivatie bestudeerd en samengevat in een geïntegreerd model. Als basis heeft hij onder
andere gebruikt gemaakt van de motivatietheorieën van Deci & Ryan.
Het BAZIS-model bestaat uit vijf toe te passen
basisprincipes:

MBR

Onderdeel
Nederlands

vertaling

Bruikbaar
Useful

(1) Bruikbaarheid (Useful)
B
U
Probeer er als docent voor te zorgen dat de
Autonomie
eMpowerment
A
M
studenten begrijpen waardoor de inhoud
bruikbaar is. Het moet duidelijk zijn voor alle
studenten waarom wat ze leren bruikbaar is
Zorg
Caring
Z
C
voor henzelf (bijvoorbeeld carrièredoelen,
Interesse
Interest
I
I
toekomstperspectief) en/of in ‘de echte’
Succes
Success
wereld, bijvoorbeeld het beroep van …….
S
S
Voorbeelden: duidelijk uitleggen waarom iets
belangrijk is voor het beroep van ….., studenten betrekken bij activiteiten waarin de bruikbaarheid
duidelijk wordt, zoals opdrachten gerelateerd aan het beroep van ……..
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(2) Autonomie (eMpowerment)
In onderwijs betekent autonomie, dat de student het gevoel heeft zelf invloed te hebben op
zijn/haar eigen leren. Het gaat niet om de hoeveelheid invloed die de student daadwerkelijk heeft,
maar vooral het gevoel dat de student heeft over zijn/haar invloed en de controle die hij/zij kan
uitoefenen op het eigen leren. Dit kan verschillen tussen studenten en is ook afhankelijk van het
soort taak dat de student moet uitvoeren. De gedachte hierachter is dat een gevoel van controle de
motivatie van de leerlingen om te (gaan) leren zal bevorderen.
Voorbeelden: keuze geven in soort opdrachten of onderwerpen van opdrachten, ruimte geven voor
discussie, zelf groepen laten samenstellen.

(3) Zorg (Care)
Laat als docent zien dat je daadwerkelijk geeft om de studenten en dat je wilt dat ze leren en de
cursus op een goede manier doorlopen en halen. Je hoeft daarvoor echt geen goede vrienden te
worden met je studenten, maar het is vooral belangrijk vriendelijk te zijn, en te tonen dat je je
betrokken voelt bij het leren van je studenten.
Voorbeelden: spreek studenten die het zichtbaar moeilijk hebben met de stof aan, sta open voor de
mening en vragen van studenten en besteed tijd aan het helpen van studenten.


(4) Interesse (Interest)
Zorg er als docent voor dat je onderwijsactiviteiten en/of onderwerpen interessant zijn voor
studenten. Het is belangrijk om je te realiseren dat je echt de interesse van je studenten kunt
beïnvloeden.
Voorbeelden: probeer afwisseling aan te brengen in je onderwijsactiviteiten en probeer eens iets
anders (puzzels, sociale interactie, aansluiten bij nieuwsberichten), ontwerp je onderwijs zo dat
het relateert aan de achtergrondkennis van studenten en hun interesses, varieer je stijl van
onderwijs geven.

(5) Succes (Success)
Een cursus moet zo ontworpen worden dat studenten kunnen slagen als ze de juiste kennis en
vaardigheden hebben en zich voldoende inspannen. Leerlingen moeten geloven dat, als ze
voldoende inspanning leveren voor de cursus, ze de cursus kunnen halen. Dat betekent niet
automatisch dat de cursus dan ook makkelijk moet zijn. Sterker nog, als de cursus te makkelijk is
zullen de studenten zullen zich vervelen en gedemotiveerd raken. Wat het wel betekent is dat je als
docent je cursus zo ontwerpt dat hij uitdagend is, er voldoende feedback wordt gegeven over de
voortgang van de kennis en vaardigheden van de leerlingen, en dat er voldoende middelen zijn voor
de student om te slagen.
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Voorbeelden: de verwachtingen die je hebt van de leerlingen heel duidelijk maken, duidelijke
richtlijnen en aanwijzingen geven voor de opdrachten, voldoende structuur aanbieden, complexe
taken verdelen in subtaken, feedback momenten en tussentoetsen inbouwen in de cursus,
ondersteuning bieden aan leerlingen die de cursus moeilijk vinden.
Doel 4: BAZIS is basiselement in lesdidactiek van Berkroden
Situatie in 2020: Start gemaakt met de implementatie van BAZIS binnen de lessen op Berkroden.
Situatie in 2024: BAZIS is onderdeel van het vaste lesrepertoire van de docenten op Berkroden.

3.4

Extra ondersteuning

Melanchthon wil graag dat onze leerlingen hun diploma halen. Daarnaast willen we dat zij het naar
hun zin hebben op onze vestigingen, vrienden maken en belangrijke dingen leren die ze nodig
hebben in het leven.
Vanuit onze kernwaarden, naastenliefde, optimisme, eigenaarschap en verbondenheid, behandelen
we onze leerlingen bewust ongelijk. Iedere leerling is anders en dat betekent dat iedere leerling
zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Wij kijken bij leerlingen met name naar ‘onderwijsbehoeften’,
niet zozeer naar ‘diagnoses’. Dit betekent dat we gericht zijn op wat ze nodig hebben om tot leren
te komen en te presteren op het niveau dat bij hen past.
Vanuit Passend Onderwijs wordt
geprobeerd alle leerlingen passende
ondersteuning te geven op school. De
leerlingbegeleiding op Melanchthon
sluit aan bij de kaders van Passend
Onderwijs. Dit betekent dat 80-90% van
onze leerlingen genoeg heeft aan
basisondersteuning, waarin de
basisaanpak goed onderwijs centraal
staat. Een kleine groep leerlingen (510%) heeft een intensievere
begeleiding nodig
(basisplusondersteuning). Een nog
kleinere groep leerlingen (1-5%) heeft
een intensieve, school overstijgende
ondersteuning (extra ondersteuning)
nodig voor hun ontwikkeling.
Binnen Melanchthon is in het “Ondersteuningsplan 2019-2022”, schoolbreed vastgelegd hoe
Melanchthon de basis-, basisplus- en extra ondersteuning invult. Tevens is per vestiging beschreven
hoe zij deze ondersteuning organiseert.
Ondersteuning Berkroden
Basisondersteuning
Bij aanmelding hanteren wij heldere toelatingscriteria, waarna er duidelijke afspraken gelden voor
alle leerlingen.
Wij zorgen voor goed onderwijs, het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen, zorgen voor
veiligheid en welbevinden van de leerlingen, sterk mentoraat, werken aan sociale vaardigheden –
onder meer door wendagen en het programma Rots en Water - betrekken van leerlingen bij elkaar
in zowel reguliere lessen als mentoruren en -momenten. Daarnaast betrekken we ouders tijdens
mentor-ouder-leerlinggesprekken of andere overlegmomenten bij de schoolloopbaan van hun kind.
Voor het overgrote deel van de leerlingen (ca 90% van de populatie) volstaat regelmatige aandacht
van de mentor tijdens mentormomenten, mentoruren en individuele gesprekken. De relatie tussen
mentor en leerling staat hierin centraal. De mentor betrekt zonodig de mededocenten en/of het
afdelingshoofd bij de hulpvraag.
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In situaties waarin behoefte is aan intensievere of specialistische ondersteuning worden de
ondersteuningscoördinatoren betrokken. Zij adviseren mentor, docenten en afdelingshoofd en
betrekken zonodig de schoolmaatschappelijk werker (SMW) en de begeleider passend onderwijs
(BPO) bij de hulpvraag. Beiden zijn wekelijks op school actief, waarbij zij zich richten op
kortlopende, intensieve trajecten die gericht zijn op het leren en welbevinden van de leerling.
Naast bovengenoemde ondersteuners zijn er een aantal instanties betrokken die meer gericht zijn
op buitenschoolse ondersteuning. Zo is er de schoolverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG) en de jongerenwerker die actief contact legt met jongeren op school en in de
buitenruimte.
Gemeenten zijn ook nauw betrokken middels de Jeugdcoach op School (JOS) en de medewerker
van het kernteam. Hierbij ligt het accent op ondersteuning in de thuissituatie, waardoor meer
ruimte en energie beschikbaar komt voor het leerproces. Ook Leerplicht is betrokken, met name bij
leerlingen die bovenmatig, structureel en/of ongeoorloofd verzuim laten zien.
Tot slot is er nog de inzet van de onderwijsconsulent van het samenwerkingsverband, die vooral
gericht is op specialistische vragen rond instroom en uitstroom van leerlingen.
Alle eerdergenoemde functies zijn betrokken bij het brede ondersteuningsoverleg, waarin de
belangrijkste casussen worden besproken en gezamenlijk wordt gezocht naar mogelijkheden en
oplossingen.
Basisplusondersteuning
Ondersteuning zorgt in overleg met schoolmaatschappelijk werk en begeleider passend onderwijs
voor verbetering van studievaardigheden en reductie van faalangst.
Dyslexie-ondersteuning wordt door de dyslexiecoaches georganiseerd. Ondersteuning van leerlingen
met dyscalculie wordt door de rekencoördinator gefaciliteerd.
Er is huiswerkbegeleiding beschikbaar, met name voor leerlingen in klas 1 en 2. Jongerenwerk heeft
actief contact met leerlingen door middel van een huiskamerproject op school.
Extra ondersteuning
In goed overleg – ook met externe partners - wordt gezocht naar maatwerk voor leerlingen met
complexere ondersteuningsbehoeften.
Doel 5: Ondersteuning passend onderwijs
Situatie in 2020: De ondersteuningstructuur op Berkroden is op orde.
Situatie in 2024: Naast de basisondersteuning wordt een juiste ondersteuning aangeboden voor de
leerlingen die passend onderwijs nodig hebben.

3.5

Onderwijstijd

In de wet is vastgelegd dat leerlingen een minimaal aantal uren onderwijs moeten kunnen volgen
tijdens hun opleiding. Deze minimale norm is 3700 uur voor het vmbo, 4700 uur voor het havo en
5700 uur voor het vwo. Niet iedere leerling hoeft dit aantal uur te maken, maar dit moet wel
mogelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer er extra ondersteuning aangeboden wordt aan de leerlingen die
dit nodig hebben. Deze onderwijstijd wordt verspreid over tenminste 189 onderwijsdagen.
Binnen Melanchthon is in de notitie “Onderwijstijd”, schoolbreed, vastgelegd welke soorten
activiteiten meetellen als onderwijstijd. Deze categorieën zijn, na instemming door de MR,
vastgesteld en worden indien daar aanleiding voor is geëvalueerd.
Jaarlijks wordt per vestiging berekend hoeveel onderwijstijd er gepland is en hoe deze is verdeeld
over de verschillende leerjaren. Vanuit deze planning wordt ook geëvalueerd hoeveel onderwijstijd
er door de vestiging is verzorgd.
Beleid beperking lesuitval
Berkroden plant preventief jaarlijks structureel extra onderwijstijd om voorkomend lesuitval op te
vangen. Daarnaast worden lesuitval beperkende maatregelen genomen, zoals standaarduren voor
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elke docent ter vervanging van zieke collega’s. Bij opname van verlofuren worden
onderwijsassistenten ingezet. Bij langdurige ziekte wordt de zieke collega vervangen. Verlof van
docenten wordt in de meeste gevallen opgevangen in sectieverband. Samen met de andere
Melanchthon scholen worden jaarlijks tijdig nieuwe collega’s geworven. Eventuele achterstanden
worden ingehaald door bijles of extra huiswerk.
Doel 6 : Beleid beperking lesuitval
Situatie in 2020: Berkroden biedt jaarlijks voldoende onderwijstijd aan, maar kent een relatief
hoge lesuitval.
Situatie in 2024: Om ook in de komende jaren voldoende onderwijstijd te blijven aanbieden
wordt het aandeel van preventieve maatregelen groter om lesuitval te voorkomen. Werken aan
vermindering van de werkdruk vormt daarin een belangrijk aandeel.

3.6

Samenwerking

Melanchthon
Wij betrekken de wijk en de samenleving bij het leven op onze scholen en creëren zo een rijke
leeromgeving. Binnen de veilige kaders van de school maken leerlingen kennis met de
buitenwereld. Onze scholen zijn een veilige leeromgeving: hier maken leerlingen – met vallen en
opstaan - kennis met hun rol in de samenleving.
Melanchthon als scholengroep is een kenniscentrum voor de wijk.
Wij willen weten wat er in de samenleving speelt, wat de maatschappij nodig heeft en wat wij
als school moeten bieden. Daarom zoeken we mensen uit o.a. de wijken, bedrijven en
instellingen op en zijn we met hen in gesprek over hoe we leerlingen kunnen voorbereiden op hun
toekomstige plek in de samenleving.
Berkroden
Bedrijven in Oostland
Berkroden werkt samen met bedrijfspartners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.
Binnen de 7 leerroutes wordt in de bovenbouw in alle leerwegen stage aangeboden. Dit betekent
dus dat bedrijven voor Techniek, Multimedia, Digitaal ontwerpen, Horeca, Beveiliging, Logistiek en
in het algemeen MKB voor Ondernemen, maar ook instellingen voor Zorg & Welzijn zich inzetten
voor buitenschools stageleren van de leerlingen van Berkroden.
Ook voor Berkroden werkt met veel bedrijven samen voor stage, praktijkleren/hybride leren,
excursies en projecten. Het stage- en bedrijfsbestand van de school kent enkele honderden
stageadressen.
Gemeenten in het Oostland
Met de gemeenten in het Oostland (Pijnacker/Nootdorp, Lansingerland en Zuidplas) wordt met
vertegenwoordigers op meer niveaus contacten onderhouden. Behalve de wethouders van Onderwijs
bestaan (intensieve) contacten met beleidsambtenaren op gebied van onderwijs en jeugdzorg. De
leerplichtambtenaren behoren tot de zeer regelmatige contacten. Ook is geregeld contact met
‘B&W’ van Lansingerland.
Veiligheidsregio Rotterdam
Berkroden onderhoudt een constructief contact met de veiligheidsregio. De districtchef Politie
Rotterdam waar Lansingerland onder valt komt minimaal een maal per jaar langs om de stand van
zaken met elkaar door te nemen. Met wijkagenten is bijna wekelijks contact. Ook zetten
wijkagenten zich in voor gastlessen of themabijeenkomsten op school en zijn betrokken bij
kluisjescontroles dan wel bij casussen van leerlingen die politie aandacht vragen.
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SWV Koers VO
Samenwerkingsverband passend voortgezet onderwijs Koers VO wordt gevormd door 18
schoolbesturen met 110 vestigingen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de regio Rotterdam.
Samenwerkingsverband Bureau Koers VO ondersteunt de scholen samen passend onderwijs te bieden
en te werken aan de missie ‘samen werken aan een perspectiefrijke toekomst voor elke jongere’.
Sterk Techniek Onderwijs
Binnen STO-regio Capelle aan den IJssel & Oostland werkt Melanchthon Berkroden samen met het
IJsselcollege, Comenius Beroepsonderwijs en CVO Accent (PRO) Capelle in Capelle aan den IJssel.
Binnen het project wordt gewerkt in 4 actielijnen samen met ca. 10 technische bedrijven in het
Oostland.
POVO-traject en ‘10-14 school Lansingerland’
Met Spectrum St. PCO is in 2018 een verbinding met Melanchthon Business School en Melanchthon
Berkroden aangegaan voor leerlingen uit groep 8, die een steuntje in de rug nodig hebben voor een
succesvolle overgang van basisschool naar vmbo. In principe betreft het leerlingen van de 8
Spectrum-basisscholen, die de overstap maken naar de vmbo-scholen van Melanchthon in
Lansingerland. In 2019 is het eerste traject met elkaar doorlopen met 17 leerlingen. In 2020 staat
het vervolg op stapel.
De contacten tussen Spectrum SCPO en Melanchthon hebben geleid tot een initiatief met elkaar te
werken aan een ‘tienerschool’ in Lansingerland, gericht op leerlingen vanaf groep 7 basisschool tot
en met leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. De start van het nieuwe onderwijs is voorlopig
gepland in 2021 in groep 7 van het basisonderwijs.
Hybride leren
Berkroden is betrokken bij het SOB Oostland project ‘Onderwijs van Buiten naar binnen’ en
ontwikkelt in vormen van hybride leren voor beroepsgerichte vakonderdelen zoals keuzevakken
binnen het beroepsprofielen D & P voor de sectoren Techniek en Logistiek. Binnen het project wordt
samengewerkt met MBS Bleiswijk (voorzitter), Wolfert Lansing en Lentiz mbo Oostland. Binnen het
project werkt Berkroden samen met vertegenwoordigers van bedrijven en georganiseerd
bedrijfsleven, zoals VNO/NCW, Ondernemersvereniging ‘Het oude land’ in Berkel & Rodenrijs en
Glastuinbouw Nederland.
Learnlabs
Landelijk neemt Berkroden samen met MBS Bleiswijk deel aan het project ‘learnlabs’ van de
VO Raad. Doel is de professionalisering en kennisdeling van digitaal onderwijs (iPad).
Learnlabs is onlangs afgesloten, het netwerk ‘samenscholen is nog actief. Dit is vooral het
uitwisselen van ervaringen, tips en tops, knelpunten en dergelijke m.b.t. digitaal onderwijs.
Netwerk en lidmaatschappen Melanchthon Berkroden
Melanchthon Berkroden is lid van:








VO Raad (Utrecht)
Koers VO (Rotterdam)
Platform Dienstverlening & Producten (Deventer)
Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland (Berkel & Rodenrijs)
VNO-NCW Oostland
i-ScholenGroep (Utrecht)
BOVO-overleg basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Lansingerland)
Doel 7: Netwerk Berkroden verbreden en verdiepen
Situatie in 2020: Het netwerk van Berkroden is in opbouw.
Situatie in 2024: Het netwerk van Berkroden is verbonden met de regio.
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5 rollen van de docent: de didacticus

3.7

Praktijkvorming/stage

Melanchthon
Wij geven bedrijven een plek in de school en onze leerlingen de kans om te leren bij bedrijven.
We noemen dit ook wel ‘hybride leren’: een wisselwerking tussen scholen en bedrijven, een
brede leeromgeving voor leerlingen.
Tijdens de stage streeft Berkroden een aantal doelen na voor de leerlingen:

maken van een gemotiveerde keuze voor een vervolgstudie (LOB)

opdoen van vakvaardigheden

verkrijgen van competenties op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap

werkervaring en werkinzicht opdoen

bewustwording van ketengericht denken

bevorderen van de motivatie. Motivatie vanuit beroep en leermotivatie. Door het koppelen
van school en bedrijf kan er door grotere herkenbaarheid een sterkere motivatie ontstaan.

leren en werken in oefensituaties.

monitoren van de groei en ontwikkeling
In het Stagebeleidsplan is meer informatie over de stage te vinden (zie Bronnen).
Stageschema van Berkroden:
leerweg bbl/kbl
leerjaar 3
1 x blokstage van 1 week
leerjaar 4

1 x blokstage van 1 week

leerweg gl
1 x blokstage van 1 week
1 x blokstage van 1 week

dagstage/lintstage (8 maanden)
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Hybride leren en stage bij een leerwerkbedrijf
Bij hybride leren volgen de leerlingen lessen in de bedrijven die samen met het lesaanbod op school
een geheel programma vormen. Om hybride leren meer ruimte te bieden wordt het gekoppeld aan
stage binnen het bedrijf. De leerling volgt 2 of 3 dagen AVO vakken op school en werkt 2 (BBL/KBL)
of 3 (LWT) dagen aan een hybride programma op een leerwerkbedrijf. Alle keuzevakken worden op
het bedrijf gegeven en afgerond. Stage en keuzevakken vormen dan een geheel. De school zoekt
voor de leerlingen een leerwerkplek en maakt afspraken met het bedrijf over de werkzaamheden
zodat we zeker weten dat alle exameneenheden aan bod komen. Samen met het bedrijf
ontwikkelen we een PTA en een ‘eindopdracht’, zodat de leerlingen kunnen laten zien wat ze
hebben geleerd.
Doel 8: Leren in de praktijk van het bedrijf
Situatie in 2020: Stage en hybride leren zijn 2 verschillende onderdelen van het
praktijkprogramma.
Situatie in 2024: Stage en hybride leren vormen één integraal geheel vanuit een duidelijke
onderwijsvisie.

Het jaarlijkse sollicitatieproject maakt een echte kennismaking met bedrijven mogelijk
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3.8

Toetsing en afsluiting

Voor een passend toetsbeleid is het vaststellen van zowel het wat (de toetskwaliteit) als het hoe
(toetsprocedure) van belang. Beide onderdelen zijn vastgelegd in het toetsbeleid Berkroden.
Uitgangspunten van het toetsbeleid zijn, dat op Berkroden wordt gewerkt met valide, betrouwbare,
doelmatige en transparante toetsen. Berkroden werkt sinds 2012 met een vastgesteld toetsbeleid.
Tijdens het traject van opbrengstgericht werken van 2019-2021 is het toetsbeleid bijgesteld tijdens
studiemomenten met het gehele team en binnen de secties.
Een toets vormt de kern van het onderwijsaanbod. In principe zijn toetsen bedoeld om van te leren
(formatief toetsen). In het geval van een eindbeoordeling (summatieve toetsing) staat de
beoordeling en normering centraal. Een goede toets is dus een kroon op het werk.

Piramide van Miller

Doen

Handelen

Tonen
Weten hoe
Kennis
Weten

Op Berkroden wordt veel (digitaal) lesmateriaal
ontwikkeld, waarbij toetsen volgens het
toetskader worden gemaakt. In een aantal
gevallen kunnen methodetoetsen worden
gebruikt. In veel gevallen wordt toetsmateriaal
gebruikt uit bestaand materiaal, bijvoorbeeld
CITO-examenopgaven. Vooraf vindt analyse
plaats aan de hand van het toetskader in de
vorm van en checklist toetskwaliteit.
De checklist controleert de kwaliteit van de
toets, de toetsmatrijs en de volledigheid van de
toetsset. Een complete toetsset bestaat uit
toetskop, opgaveblad, antwoordmodel,
(voorlopige) cesuur, instructie, verhouding
productieve en reproductieve kennis- en
vaardigheidsopgaven.

De basis van het toetsbeleid wordt gevormd door de piramide van Miller. Door de toegepaste
combinatie van vaardigheden en kennis is dit kader uitstekend te gebruiken in het vmbo.
Naast het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) in de bovenbouw is door bijna alle secties
tevens een programma van Toetsing & Afsluiting in de Onderbouw (PTO) opgesteld.

Doel 9: Opbrengstgericht toetsbeleid passend bij het onderwijsconcept
Situatie in 2020: Berkroden voert het toetsbeleid uit.
Situatie in 2024: We hebben een opbrengstgericht toetsbeleid dat past bij het onderwijskundig
beleid en visie van de school.

Melanchthon Berkroden Berkel & Rodenrijs

29

Schoolplan 2020-2024

4 Schoolklimaat
4.1

Veiligheid

Berkroden neemt deel aan de monitoring veiligheid, zoals dat vanuit de gemeente Lansingerland en
Veiligheidsregio Rotterdam is opgezet.
Via de stichting HALT zijn de volgende stappen doorlopen:


Met behulp van de ‘Haagse Veiligheidskaart’ is geïnventariseerd of de school voldoet aan de
wettelijke eisen aangaande schoolveiligheid, en onderzocht of de school zich voldoende
inspant om de school veiliger te maken;



De school kiest 3 actiepunten uit de aanbevelingen, die prioriteit krijgen in het lopend
schooljaar;



Daarnaast zorgt de school ervoor dat de aanbevelingen van de verplichte onderdelen zijn
uitgevoerd voor de audit;



De school evalueert vervolgens jaarlijks in team/MT en in MR hoe het veiligheidsbeleid in de
praktijk werkt aan de hand van de prioriteiten in het Veiligheidsplan, RI&E actielijst,
tevredenheidsmetingen, incidenten/ongevallen registratie en verzuimregistratie en
convenant met de gemeente/(wijk)politie;



Waar nodig wordt het plan bijgesteld en er worden nieuwe prioriteiten gekozen;

De monitoring is uitgevoerd in 2018 en heeft geleid tot het certificaat ‘Veilige School’, dat eind
2018 aan Melanchthon Berkroden door de gemeente Lansingerland is uitgereikt.

certificaat ‘Veilige School’
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Anti-pestbeleid
Melanchthon breed functioneert het anti-pest beleid. Dit beleid is samengevat in het antipestbeleidsplan. Het plan beschrijft een positieve, schoolbrede en contextgerichte aanpak om
pesten te voorkomen en tegen te gaan en voldoet aan de wettelijke normen.
Het anti-pestplan sluit aan bij de bestaande zorgstructuur van Melanchthon. Tevens is het een
(geactualiseerd) onderdeel van het Melanchthon Veiligheidsplan en als zodanig verbonden met het
beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering van leerlingen en het beleid ten aanzien van
ongewenst gedrag (zoals agressie, seksuele intimidatie en geweld).
Het beleidsplan van Melanchthon ten aanzien van pesten bevat de volgende aspecten:
- Informatie over pesten
- Rollen en taken
- Preventieve maatregelen
- Monitoring, evaluatie en registratie
- Interventies
Anti-pest coördinator
Het anti-pestbeleid is ingebed in de dagelijkse praktijk op Berkroden. Ook op Berkroden is een antipest coördinator (APC) actief. Pesten kan alleen worden aangepakt als íedereen binnen de school
hieraan meewerkt. Mentoren en andere 1e lijns functionarissen hebben een belangrijke signalerende
functie. Binnen hun rol en taken worden zij ondersteund door de APC. Als 2 e lijns functionaris
onderhoudt de APC nauwe contacten met de ondersteuningscoördinatoren en de directie van
Berkroden. Vanuit zijn rol heeft de vertrouwenspersoon steeds een onafhankelijke bijdrage. De APC
wordt op zijn beurt ondersteund door de algemeen anti-pest coördinator van Melanchthon. Verder
functioneren in de 3e lijn de algemene directie van Melanchthon, ondersteund door het stafbureau.
Extern zijn er contacten met diverse instanties, zoals leerplichtambtenaar van de gemeente,
externe deskundigen en politie.
Doel 10: Voorkomen is beter dan genezen
Situatie in 2020: Berkroden bezit het veiligheidscertificaat, zoals dit binnen de Veiligheidsregio
Rotterdam is afgesproken.
Situatie in 2024: Tweejaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid leidt tot verbetering van het
beleid op dit onderwerp en tot een ‘up to date’ certificaat ‘Veilige school’ voor Berkroden.

4.2

Pedagogisch klimaat

Het belang van een goed pedagogisch klimaat voor optimale leerresultaten komt in verschillende
onderzoeken duidelijk naar voren. Wij streven naar een goede sfeer in de klas, waar orde en
veiligheid uitgangspunten zijn, waar een docent voor de klas staat die hoge verwachtingen van de
leerlingen heeft en goede resultaten wil.
Effectieve feedback
Het hoeft eigenlijk geen betoog dat een positief pedagogisch klimaat, waarin de leerlingen niet
bang zijn om fouten te maken, bevorderlijk is voor de effectiviteit van feedback.
Docenten op Berkroden passen feedback toe op de taak in plaats van op de leerlingen, proberen zo
veel als mogelijk feedback specifiek, op heldere wijze en in stappen te geven, met steeds als doel
het zelfvertrouwen van de leerlingen te stimuleren. Daarbij wordt ingezet op het geven van
feedback nadat de leerlingen zelf eerst geprobeerd hebben een antwoord of oplossing te geven,
waarbij de feedback wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen (‘vertraagde’ feedback bij
hoog presterende leerlingen, directe en sturende/corrigerende feedback bij laag presterende
leerlingen).
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Doel 11: Positief en ambitieus pedagogisch klimaat
Situatie in 2020: Docenten faciliteren een positief pedagogisch klimaat in de lessen.
Situatie in 2024: Docenten geven binnen een positief pedagogisch klimaat effectieve feedback
aan de leerlingen en spreken hoge verwachtingen naar de leerlingen uit.
Docent is essentieel
Een van de competenties waarover een goede leraar volgens de Stichting Beroepskwaliteit Leraren
moet beschikken is de pedagogische competentie: ‘Een leraar die pedagogisch competent is, biedt
de leerlingen in een veilige leeromgeving houvast en structuur bij de keuzes die zij moeten maken
en hij bevordert dat zij zich verder kunnen ontwikkelen. Zo’n leraar zorgt ervoor dat de kinderen
weten dat ze erbij horen en welkom zijn; weten dat ze gewaardeerd worden; op een respectvolle
manier met elkaar omgaan; uitgedaagd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar; en
initiatieven kunnen nemen en zelfstandig kunnen werken.’
Autonomie, competentie en relatie
Gerelateerd aan de visie van school willen wij dat leerlingen de kennis en vaardigheden die ze op
school opdoen, leren inzetten om van zichzelf een gewaardeerd en kritisch lid van de samenleving
te maken, dat de leerling weet waar hij over praat en nadenkt over wat hij doet en voor dat
handelen ook verantwoordelijkheid neemt.
Wij zien straks graag mensen die voor het oplossen van problemen niet zozeer vertrouwen op door
anderen ontwikkelde en door henzelf uit het hoofd geleerde oplossingen, maar die geleerd hebben
om problemen zelf en in dialoog met anderen het hoofd te bieden. De belangrijkste elementen uit
dit beeld: autonomie en sociale verantwoordelijkheid, dialoog, reflectie oftewel een
onderzoekende houding. Docenten moeten hierin de leerlingen begeleiden door deze dingen niet
alleen met ze te bespreken, maar ze ook voor te leven. Wij geven leerlingen het vertrouwen in
eigen kunnen, laten ze daartoe zelfstandig taken verrichten en spreken onze waardering uit over
hun verrichte taken, maar ook over de personen die ze zijn.
Voor een veilig klimaat zijn regels nodig. Die zijn er ook en worden door de mentor besproken en
regelmatig herhaald.
Buitenschoolse activiteiten
Berkroden organiseert jaarlijks tal van (buitenschoolse) activiteiten, zoals schoonmaakacties,
‘wendagen’ (1e leerjaar), buitenlandse excursies (3e leerjaar), sportdagen, Kerstviering,
voorjaarsmarkt, sollicitatietraining, ‘Vakkanjer’ en Skills (provinciale en landelijke
kampioenschappen beroepsvaardigheden vmbo).
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5

Onderwijsresultaten

5.1

Resultaten

De Inspectie van het Onderwijs hanteert 4 indicatoren om de onderwijsresultaten van het onderwijs
van een school te karakteriseren: onderwijspositie, onderbouwsnelheid, bovenbouwsucces en de
examencijfers. Daarnaast wordt ook het verschil tussen de behaalde cijfers van het schoolexamen
en het centraal examen met elkaar vergeleken. De 3-jaars gemiddelden van deze indicatoren
worden vervolgens vergeleken met het landelijk gemiddelde, waarna een uitspraak wordt gedaan of
de resultaten boven of onder de gestelde norm liggen.
INDICATOREN
(3 jaars gemiddelden)

onderwijspositie (%)
norm
resultaat
onderbouwsnelheid (%)
norm
resultaat
bovenbouw succes (%)
norm
resultaat
examencijfers
norm
resultaat
verschil SE-CE
norm
resultaat
berekend oordeel

vmbo bbl

vmbo kbl

vmbo gl

97,30
86,46
boven de norm
6,78
6,48
boven de norm
-0,19
0,50
gering verschil

34,84
-10,05
boven de norm
99,61
95,31
boven de norm
95,35
85,90
boven de norm
6,36
6,22
boven de norm
0,19
0,50
gering verschil

91,56
86,14
boven de norm
6,04
6,18
onder de norm
0,62
0,50
groot verschil

voldoende

voldoende

voldoende

Onderwijspositie
In deze indicator worden de onderwijspositie van de leerling in het 3e leerjaar en het ontvangen
basisschooladvies in groep 8 tegen elkaar afgezet. Het doel van deze indicator is om zichtbaar te
maken of de school in staat is om leerlingen in de eerste jaren van het vo tot het niveau te brengen
dat ten opzichte van het advies mag worden verwacht. De indicator vormt in de eerste plaats een
maat voor de toegevoegde waarde van het geboden onderwijs van de school. Daarnaast wordt
duidelijk of de school leerlingen kan laten opstromen naar een hoger niveau. Ook afstromen naar
een lager niveau wordt duidelijk met deze indicator.
Voor Berkroden bedraagt de onderwijspositie ruim 30 %. Met als norm ca. -10 % is het resultaat ruim
boven de norm. Dit resultaat drukt uit dat Berkroden een grote toegevoegde waarde heeft voor de
leerlingen. Berkroden biedt met haar onderwijs kansen, motiveert leerlingen en biedt ondersteuning
en begeleiding om de leerlingen te ondersteunen. Anderzijds brengt dit resultaat ook risico’s met
zich mee, die met name tot uiting kunnen komen in de bovenbouw (afstroom vergroot,
examencijfers onder de norm).
Onderbouwsnelheid
Deze indicator is bedoeld om te bepalen hoeveel leerlingen onvertraagd overgaan van leerjaar 1
naar leerjaar 2 en van leerjaar 2 naar leerjaar 3. Het 3-jaars gemiddelde percentage ligt voor
Berkroden op 99,61 % en ruim boven de landelijke norm.
Bovenbouwsucces
Voor deze indicator wordt voor elke leerling in de bovenbouw vanaf leerjaar 3 bepaald of de
overgang naar het volgend schooljaar succesvol is of niet. Berkroden scoort in bbl (ruim 97 %) en kbl
(ruim 95 %) ruim boven de landelijke norm, terwijl dit percentage, hoewel nog steeds boven de
norm, voor de gl lager ligt (ruim 91 %).
In het algemeen geldt dat slechts een gering aantal leerlingen blijft zitten in de bovenbouw, terwijl
ook maar enkelen promoveren naar een hoger onderwijsniveau. In samenhang met dit gegeven zien
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we ook dat in de gl het slagingspercentage de laatste jaren aanmerkelijk lager ligt (gl: 88 % in 2019)
in vergelijking met de andere leerwegen (bbl: 96% in 2019 en kbl: 94% in 2019).
Geconcludeerd kan worden dat de leerlingen van bbl en kbl gemiddeld geen extra tijd nodig hebben
om het diploma te halen nadat ze binnen de gedetermineerde leerweg zijn geplaatst. Voor gl geldt
dat teveel leerlingen afstromen of zakken. In ons plan ‘Opbrengstgericht werken’ heeft dit
prioriteit.
Examencijfers
De indicator Examencijfers gaat over het gemiddeld cijfer van het centraal examen van alle vakken
in een leerweg. Alle vakken met een centraal examencijfer die meetellen bij de uitslagbepaling,
worden meegenomen, ook de beroepsgerichte vakken.
Bij Berkroden is het gemiddelde examencijfer bij de gl met 0,14 punt onder de norm. Mede hierdoor
is vanaf najaar 2019 een verbetertraject ingezet (zie onder). De gemiddelde examencijfers bij de
andere leerwegen scoren (ruim) boven de norm.
Verschil SE-CE
Hoewel deze indicator niet langer wordt meegenomen in de beoordeling van de
onderwijsresultaten, blijft deze wel van belang voor de handhaving van de examenlicentie. In het
geval van de gl waar een ‘groot verschil’ wordt geconstateerd kan dit bij herhaling consequenties
hebben. Het in 2019-2020 gestarte verbetertraject (zie onderaan deze pagina) speelt hier direct op
in. Bij de andere leerwegen is slechts een gering verschil geconstateerd tussen het gemiddelde
verschil tussen de examencijfers van het school en landelijk examen.
Slagingspercentages 2015-2020
In de onderstaande tabel zijn de slagingspercentages op MBR van de afgelopen jaren weergegeven.
jaar
2020
2019
2018
2017
2016
2015

totaal
bbl
kbl
100%
100%
100%
92%
96%
94%
96%
100%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
97%
100%
95%
Slagingspercentages MBR (2015-2020)

gl
100%
88%
90%
100%
100%
95%

Verbetertraject: Opbrengstgericht Werken (OGW)
Mede op grond van de behaalde examenresultaten in 2018-2019, met name in de gemengde leerweg
wordt een sterke focus gezet op opbrengstgericht werken ter verbetering van het rendement in de
komende jaren. De OGW-focus van het traject betreft niet alleen bovenbouw gl, maar alle
leerwegen en daarnaast ook de onderbouw. De start ligt in 2019-2020 en na evaluatie ook in
daaropvolgende schooljaren.
Centraal staat de PDCA-cyclus die concreet wordt vertaald in een determinatie- en adviesprocedure
in de onderbouw en een procedure verbetering opbrengsten CE en SE in de bovenbouw.
Vakdocenten (secties), mentoren, afdelingshoofden en directie hebben elk een aandeel in de
procedures. Aan het einde van het schooljaar worden de uitgevoerde procedures (met alle
veranderaspecten) met het gehele team geëvalueerd, bij- en vastgesteld, waarna een volgende
jaarcyclus wordt gestart.
Voor de onderbouw wordt een ‘determinatie – en adviesprocedure’ ontwikkeld. Voor de bovenbouw
wordt een soortgelijke proceduremap met opbrengstgerichte maatregelen opgesteld.

Doel 12: Onderwijsresultaten voldoende boven de landelijke norm
Situatie in 2020: onderwijsresultaten scoren, op de examencijfers gemengde leerweg na, allemaal
boven de landelijke norm.
Situatie in 2024: onderwijsresultaten scoren allemaal boven de landelijke norm.
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5.2

Sociale en maatschappelijke competenties

In de visie van Berkroden is het onderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming.
De school staat middenin de samenleving en verbindt de leerlingen met vragen uit de maatschappij.
Binnen het programma en de lessen is veel aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden.
Zoals de visie van de school aangeeft richten we ons daarbij voortdurend op ‘wat leerlingen nodig
hebben om zich in een (snel) veranderende samenleving te kunnen ontwikkelen’.
Hoofdopdracht van de school is de leerlingen voor te bereiden op een verantwoorde keuze voor een
passende vervolgopleiding in het mbo. Zelfreflectie is een belangrijke voorwaarde tot antwoorden
te komen op de vragen die worden gesteld met de 5 loopbaancompetenties (Marinka Kuijpers).
In alle leerjaren faciliteren de WereldPlannen het zelfonderzoek van de leerlingen: ze besteden
aandacht aan het ontdekken van de aanwezige talenten en kwaliteiten en de ontwikkeling hiervan.
Naast het ontwikkelen van talenten, wordt tijdens de mentorlessen ook aandacht besteed aan de
ontwikkeling van (sociale) vaardigheden. In klas 1 wordt de sociale vaardigheden training ‘Rots en
Water,’ aangeboden, voor alle leerlingen. Gecertificeerde collega’s verzorgen deze lessen.
Leerlingen ontvangen na deelname een certificaat.
Berkroden wil in het programma de ontwikkeling van (21 e)-eeuwse vaardigheden meer expliciteren.
In de komende jaren wordt onderzocht op welke wijze algemene vaardigheden meer naar voren
kunnen komen in de lessen en op welke wijze de groei en ontwikkeling in kaart kan worden
gebracht. De vaardigheden die tijdens lessen al onder de aandacht worden gebracht zijn
presenteren, samenwerken, digitale vaardigheden (waaronder mediawijsheid), ondernemendheid en
probleemoplossend vermogen.
Het aantal vaardigheden wil Berkroden de komende jaren stapsgewijs uitbreiden. De vaardigheden
worden tevens onderzocht op geschiktheid voor opname in het LOB-dossier van de leerlingen.
Niet alleen bedrijven en instellingen weten Berkroden steeds beter te vinden. Ook gemeenten en
particuliere initiatieven komen steeds vaker naar binnen en worden meer en meer opgehaald.
De verbinding tussen het onderwijs en de omringende maatschappij wordt steeds sterker. Ook
prijsvragen e.d. (bijvoorbeeld Vakkanjer) vinden hun weg binnen de lessen. Onder leiding van het
afdelingshoofd vindt selectie plaats, waarbij (onderdelen van) opdrachten aan vaklessen worden
verbonden. Op deze wijze werken de leerlingen projectgewijs aan korte en langere opdrachten van
bedrijven, instellingen en particulieren uit de omgeving van de school. De inhoud van de lessen wint
op deze wijze aan betekenis. Leerlingen maken gericht kennis met de eigenaren van de opdrachten,
overleggen, werken samen, voeren uit, presenteren en verantwoorden zich aan de opdrachtgevers.
Doel 13: Verbinden binnen- en buitenschoolse activiteiten
Situatie in 2020: Binnen- en buitenschoolse activiteiten zijn voor een beperkt aantal vakken met
elkaar verbonden.
Situatie in 2024: De relatie tussen binnen- en buitenschoolse activiteiten is in alle vakken
aantoonbaar versterkt.
LOB op Berkroden
Bewust de wereld in is niet alleen onze slogan maar ook zichtbaar de gehele school. We willen dat
leerlingen trots zijn op zichzelf en de school, weten wat hun kwaliteiten zijn zodat ze na vier jaar
ijn staat zijn voor een goede en passende vervolgopleiding te kunnen kiezen. Om dit te bereiken is
het essentieel dat we leerlingen begeleiden op deze ontdekkingstocht.
LOB is niet zomaar een term maar wordt gedragen door het hele team en iedereen heeft hierin zijn
eigen aandeel:

De mentoren begeleiden leerlingen met het maken van een LOB-dossier, projecten,
competenties en voert MOL (mentor ouder leerling) gesprekken.

De praktijkdocenten begeleiden leerlingen met de sectororiëntatie, zowel op school als
tijdens excursies naar bedrijven en vervolgopleidingen en geven advies over de keuze.
Daarnaast leren zij de leerlingen wat competenties zijn en begeleiden zij de leerlingen in
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hun ontwikkeling hiervan.
De stagecoördinatoren werken aan de beroepscompetenties en begeleiden leerlingen tijdens
het buitenschoolse leren.
Als onderdeel van het serviceplan willen we dat leerlingen zich op de een of andere manier
inzetten voor de school om zo te werken aan burgerschap.
De AVO docenten maken in hun lessen de koppeling met de buitenwereld, geven inzicht in
het ‘waarom’ leerlingen iets moeten leren/weten en zorgen dat een leerling op niveau les
krijgt door differentiatie.
De decaan heeft gesprekken met alle leerlingen en zorgt dat leerlingen zijn ingeschreven op
een vervolgopleiding.
De afdelingshoofden verzorgen analyses per klas en maken duidelijke afspraken met de
verschillende betrokkene.

Verdieping
en examen
Ontdekken
waar je goed in
bent
Ontdekken wat bij je
past en keuzes maken
Ontdekken wat je leuk vindt
Bovenstaande piramide laat zien hoe onze LOB is opgebouwd
Digitale vaardigheden
In 2015-2016 is Berkroden (samen met de MBS) na een jaar van voorbereiden gestart met de
invoering van digitaal werken en leren. Binnen de schoolvisie leerlingen optimaal voor te bereiden
op een passende vervolgopleiding en op hun actieve deelname aan de maatschappij zijn digitale
vaardigheden onontbeerlijk. Leerlingen werken allemaal met iPad, terwijl de docenten werken met
digitale methoden en/of deze methode zelf ontwikkelen. In 2017-2018 is het 4e leerjaar aanzet voor
de digitale transitie.
Na 5 jaar te hebben gewerkt met de iPad is MBR (samen met MBS) gestart met een onderzoek naar
het digitale leren. Hoofdvragen daarbij zijn gericht op de keuze van het device en passende digitale
leermiddelen.
Doel 14: Digitale vaardigheden en meest geschikte device
Situatie in 2020: Iedere leerling werkt binnen (digitale) lessen en leermiddelen met een iPad
Situatie in 2024: Iedere leerling werkt binnen de (digitale) lessen met het meest geschikte
device.
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5.3
Vervolgsucces
Melanchthon Berkroden monitort jaarlijks de uitstroom van haar leerlingen naar het
vervolgonderwijs.
Op basis van de uitstroomgegevens van de afgelopen examenjaren geeft onderstaande tabel de
uitstroom van het percentage leerlingen per sector van Berkroden in 2018, 2019 en 2020 weer.
Sectoren vervolgopleidingen

2017/18

2018/19

2019/20

handel en economie

8.9

8.9

8.3

ict & creatieve industrie

8.9

13.3

9.2

mobiliteit, transport & logistiek, maritiem

4.8

7.9

7.3

0.5

0.5

specialistisch vakmanschap
techniek en gebouwde omgeving

15.1

13.8

10.2

voedsel, groen en gastvrijheid

17.1

16.3

17.0

zakelijke dienstverlening en veiligheid

13.0

9.9

13.6

zorg, welzijn en sport

25.3

24.6

28.2

anders (vmbo/havo/leerplicht)

6.8

4.9

5.8

Doelstellingen Sterk Techniek Onderwijs
Berkroden vormt samen voor de komende 4 jaar met 3 scholen uit Capelle aan den IJssel de STOregio ‘Capelle & Oostland’ (zie ook pagina 17). Een van de hoofddoelstellingen is meer leerlingen te
laten in- en doorstromen naar de beroepskolom Techniek om daarmee de energietransitie in
Nederland mogelijk te maken. Ook Berkroden heeft zich gecommitteerd om zich in te zetten meer
leerlingen te verleiden voor een technische mbo-vervolgopleiding. De komende jaren worden
daarvoor diverse activiteiten ontwikkeld en uitgerold.
Doel 15: In – en doorstroom leerlingen naar beroepskolom Techniek is toegenomen
Situatie in 2020: We hebben een doorstroom naar MBO techniek van 27%.
Situatie in 2024: De doorstroom naar MBO techniek is structureel gestegen naar 40%.

In de sector Techniek vinden steeds meer meisjes en vrouwen een passende baan
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6

Kwaliteitszorg en ambitie

6.1

Kwaliteitszorg

Binnen de vestigingen speelt kwaliteitszorg een rol bij het bewaken van de kwaliteit van het
onderwijs en van (onderwijskundige) ontwikkelingen. Hierbij speelt niet alleen de zorg voor de
kwaliteit een rol, maar is het ook belangrijk om te werken aan een cultuur waarbij kwaliteiten
worden gezien en ontwikkeld en waarin er ruimte is voor de dialoog.
Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg ondersteunt het optimaal vormgeven van onderwijs, met daarbij expliciete aandacht
voor de doelen die we ons stellen. Om dit te bereiken bewaken we in ieder geval de basiskwaliteit
op bijvoorbeeld het gebied van opbrengsten, sociale veiligheid en didactisch handelen. Hierbij
zetten we diverse instrumenten is, zoals ook is beschreven in het Melanchthon brede
“Kwaliteitsbeleidsplan 2020-2024”.
Binnen Melanchthon wordt de kwaliteitszorg ondersteund door het onderwijsplein op het
stafbureau. Dit gebeurt onder andere door middel van het bewaken van de cyclus, analyses van
resultaten en het ondersteunen bij het opstellen van documenten vanuit planning en
verantwoording.
Doel 16: De kwaliteitszorg wordt op het niveau van Melanchthon uitgevoerd op basis van een
kwaliteitskalender. Hierdoor wordt het mogelijk om meer samenhang in doelen aan te brengen en
hebben we goed zicht op het behalen van doelen.
Situatie in 2020: Er wordt gewerkt met een beperkte kwaliteitskalender, die vooral zorgt dat
voldaan wordt aan de wettelijke eisen. Daarnaast vindt een aantal activiteiten cyclisch plaats,
denk bijvoorbeeld aan een analyse van (examen)resultaten. De opvolging van deze activiteiten is
echter nog niet voldoende geborgd.
Situatie in 2024: De kwaliteitskalender wordt volledig ingezet en jaarlijks bijgesteld. Vanuit de
activiteiten op de kwaliteitskalender worden plannen opgesteld, waarbij ook de doelen duidelijk
zijn geformuleerd. Binnen deze plannen is aandacht voor de opvolging ervan in het kader van
evaluatie en borging. Dit houdt in dat er in ieder plan helder beschreven wordt welk doel ermee
bereikt moet worden, wanneer we tevreden zijn met het resultaat en hoe we dat meten of
merken.
Doel 17: Er is zicht op de kwaliteit van de vestigingen. Zowel op de wettelijke eisen als op zaken
die Melanchthon en haar vestigingen zelf van belang vinden voor goed onderwijs.
Situatie in 2020: Aan het begin van 2020 is er een zelfevaluatie ingevuld die zich vooral richt op
de wettelijke eisen, aangevuld met een beperkt aantal eigen doelen. Deze zelfevaluatie is
besproken binnen de vestiging en geeft een aantal ontwikkelpunten per vestiging weer.
Situatie in 2024: Door het continu bijstellen van de zelfevaluatie van de vestiging en het
gebruiken ervan bij (externe) bezoeken geeft de zelfevaluatie een objectief beeld van de stand
van zaken. De zelfevaluatie vormt een belangrijk onderdeel bij gesprekken over de
ontwikkelingen binnen de vestiging.
Nieuwe directiestructuur Melanchthon
Met de invoering van de nieuwe directiestructuur binnen Melanchthon worden
verantwoordelijkheden en keuzes zo veel als mogelijk verplaatst naar de plaats in het
functiebouwwerk waar ze het meest van invloed zijn en er directe betrokkenheid bestaat. Dit
betekent ook dat een deel van de kwaliteitszorg in de uitvoering verschuift naar vestigingsniveau.
Om echter de dialoog tussen Algemene Directie met de vestiging op een juist niveau te kunnen
voeren dient een aantal zaken binnen kwaliteitszorg dubbel te worden aangevlogen. De
vestigingsdirecteur maakt daarvoor afspraken met de Algemene Directie. Vooruitlopend op deze
afspraken is het onderstaande onderdeel ingevuld.
De dialoog tussen AD en vestigingsdirecteur maakt gebruik van regelmatige gesprekken,
bijvoorbeeld via bilaterale bezoeken, en de formele gesprekscyclus die de AD doorloopt met de
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vestigingsdirecteur. Aanvullend vinden regelmatige gesprekken plaats tussen directeur onderwijs,
beleidsmedewerker onderwijs en vestigingsdirectie aan de hand van het schoolplan en daaruit
afgeleide jaarplannen en de voortgang daarvan. Tevens vinden kwartaalgesprekken plaats met de
directeur bedrijfsvoering en de vestigingsdirecteur voor het monitoren en sturen op personeels- en
financieel beleid van de vestiging. Aan de hand van data worden ontwikkelingen, opbrengsten,
gegevens en bestanden gekozen en gemonitord en regelmatig besproken.
Hiervoor worden de volgende instrumenten ingezet:
 Magnaview Cum Laude (programma voor managementrapportages gekoppeld aan ons
leerling administratiesysteem SOM)
 Vensters voor Verantwoording, bijvoorbeeld met leerling- en oudertevredenheid
 Opbrengstgegevens verzameld door de Inspectie van het Onderwijs
 Maandelijkse rapportages op gebied van financiën en het personeelsbeleid op de vestiging
Daarnaast vindt maandelijks algemeen Melanchthon breed managementoverleg plaats tussen AD en
de vestigingsdirecteuren.
Kwaliteitszorg op Berkroden
Zoals gezegd geeft de vestigingsdirecteur leiding
aan de kwaliteitszorg op de vestiging. Hiervoor
krijgt de PDCA-cyclus op alle lagen in de
organisatie van de gestalte. In het onderdeel 2.2
is de organisatie van Berkroden beschreven.
Belangrijke organisatie onderdelen zijn:
schoolleiding, teams, secties, overlegstructuren
(bijvoorbeeld ouderklankbord,
leerlingenparlement), dienstverlening door SSO
(zoals ICT, huisvesting & facilitair, financiën,
inkoop, HRM en juridische zaken) en diverse
externe contacten met bijvoorbeeld gemeente
Lansingerland, SOB Oostland, BOVO en dergelijke.
Daarnaast is kwaliteitszorg van toepassing op een
groot aantal interne processen en diensten van de
school, zoals opbrengstgericht werken, pr & werving, aannamecommissie, stagebureau,
examencommissie, roosterbureau, ict-ondersteuning, conciërgerie, administratie, enzovoort.
Hieronder wordt een aantal van deze onderdelen nader toegelicht.
Examencommissie
Aan de hand van de resultaten worden evaluatiegesprekken gevoerd met examendocenten. Op
grond van deze gesprekken vindt een analyse plaats, die wordt opgevolgd door een verbeterplan.
Het verbeterplan treedt direct aan het begin van het nieuwe schooljaar in werking.
Aannamecommissie
De aannamecommissie houdt zich onder andere bezig met het compleet in beeld brengen van de
gegevens van de nieuwe leerlingen bij instroom (advies, CITO, eventuele leerachterstanden,
gedrag). Deze analyse wordt sinds twee jaar gemaakt en wordt via de afdelingshoofden
gecommuniceerd met de mentoren en docenten. Tijdens rapportvergaderingen worden deze
gegevens betrokken bij de besluitvorming.
Monitoring doorstroom
In beeld brengen van de opstroom/afstroom, in beeld hebben welke leerlingen in de bovenbouw
extra in de gaten gehouden moeten worden. Tijdens rapportvergaderingen worden deze gegevens
betrokken bij de besluitvorming.
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Personeelsbeleid
Aannamebeleid gericht op kwaliteit, gesprekscyclus, functiemix gebruikt om secties te versterken.
Wij beseffen ons terdege dat deze cyclus noodzakelijk is. Via onze organisatie en het jaarplan en
interne afspraken borgen we deze cyclus. De cyclus is zichtbaar op Berkroden door:
- Wekelijkse schoolleiding bijeenkomsten met frequente terugkoppeling vanuit de
leerjaren/afdelingen
- Sectie(leiders)vergaderingen
- Personeelsbijeenkomsten
- Studiemiddagen en de jaarlijkse Tweedaagse Berkroden
- Melanchthon breed overleg op diverse terreinen: PR, Onderwijs, Facilitair, Personeelszaken,
- Drie jaarlijkse rapportenvergaderingen met daarin o.a. evaluatie, determinatie, verwachte
opbrengsten .
- Jaarlijkse evaluatie examenresultaten en eventueel opstellen van verbeterplannen door
secties
- Jaarlijkse examenevaluatie
- Frequente (externe) scholing voor onze docenten
Vakwerkplan
In elke sectie van Berkroden functioneert het vakwerkplan. Binnen het plan worden afspraken over
het ‘why’ van het vak, het ‘what’ zoals leerdoelen, inhoud, toetsing en het ‘how’ zoals de wijze van
leren, waar en wanneer (plaats en tijd) wordt geleerd, de inzet van leermiddelen en hoe
bijvoorbeeld de docentrol wordt ingevuld. Tenslotte vult de sectie in op welke wijze zij in de
doorlopende leerlijn van het vak de PDCA-cyclus doorlopen.

Onderdelen van het vakwerkplan, voorgesteld als spinnenweb
In het bovenstaande ‘spinnenweb zijn de verschillende onderdelen van het vakwerkplan
weergegeven. Zoals gezegd worden binnen de sectie afspraken gemaakt over de invulling van die
verschillende onderdelen. Afspraken leiden tot een meer uniforme uitvoering van het leerproces en
afstemming binnen de leerlijn(en). Afspraken worden steeds gemaakt met een bepaald doel of
veronderstelling, bijvoorbeeld op gebied van beheersingsniveau van een bepaald onderwerp of over
de verbinding binnen- en buitenschools. Afspraken zijn uiteindelijk allemaal gericht op het verhogen
van de onderwijskwaliteit.
Het vakwerkplan start met een beschrijving van de visie vertaald naar doelen, leerinhoud,
didactische invulling, lesmaterialen en bronnen, leeromgeving, tijd en planning, toetsing en
afsluiting en kwaliteit.
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Jaarplan
Jaarlijks stelt MBR een Jaarplan op. Binnen het Jaarplan worden voornemens beschreven die extra
aandacht krijgen binnen de ontwikkeling van de school. De afzonderlijke speerpunten van het
Jaarplan sluiten aan bij het Schoolplan Berkroden. In de afsluitende managementmatrix van het
Jaarplan staat omschreven wanneer het doel bereikt moet zijn, wie het aanspreekpunt is voor het
speerpunt, wanneer we tevreden zijn, hoe en wanneer we dat meten, welke activiteiten worden
ingezet en welke financiële en formatieve consequenties het speerpunt met zich meebrengt.

6.2

Kwaliteitscultuur

Kwaliteitscultuur Berkroden
Met de intrede in het nieuwe schoolgebouw is de extra ruimte in het rooster benut een vast werken overlegmiddag vast te leggen. Volgens een vaste cyclus werken de docenten met elkaar als
mentoren, sectieleden en team aan onderwijskwaliteit.
De cyclus bestaat uit 5 weken.
week
1
2
3
4
5

Cyclus Berkroden samenwerking docenten aan onderwijskwaliteit
donderdagmiddag 15.15-16.00 uur
16.00-17.00 uur
Leerlingbespreking
Teamvergadering
Leerlingbespreking
Sectievergadering
Leerlingbespreking
Teamvergadering
Leerlingbespreking
Sectievergadering
Algemene Personeelsvergadering

Tweedaagse Berkroden
Sinds 2015 vindt jaarlijks de (traditionele) Tweedaagse Berkroden plaats voor het gehele personeel.
De organisatie ligt in handen van de directie en afdelingshoofden, aangevuld met personeelsleden
en externe deskundigen (zie ook Bronnen). Het programma is steeds actueel verbonden met het
Jaarplan van het schooljaar.
DOT
DOT is een webapplicatie waarmee eenvoudig en snel lesobservaties worden uitgevoerd. DOT maakt
standaard gebruik van een vragenlijst die is gebaseerd op de nieuwste indicatoren van het
Onderzoekskader 2017 van de onderwijsinspectie. De vragen zijn onderverdeeld in waarneembare
gedragskenmerken, die worden gescoord via een 4-puntschaal.
DOT genereert concrete feedback over de primaire taak van een docent en daarmee over de kwaliteit van
het onderwijsleerproces. Met deze informatie kan de dialoog tussen de docent en zijn leidinggevende
worden gestart met als doel de lessen te verbeteren. Naast de observatiemodule voor de leidinggevenden
bevat de DOT ook een coachingsmodule, een leerlingmodule en een module voor collegiale consultatie.
Deze modules kunnen specifiek gebruikt worden door docentencoaches en door collega’s die op basis van
intervisie elkaar voorzien van feedback.
Het instrument is inmiddels geïmplementeerd als onderdeel van de gesprekscyclus.

6.3

Verantwoording en dialoog

Een van de formele vormen van tegenspraak binnen Melanchthon is een (centrale)
medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit ongeveer dertig leden. De helft daarvan wordt
rechtstreeks door en uit het personeel gekozen, een kwart door en uit de ouders en een kwart door
en uit de leerlingen.
Alle vestigingen zijn in de raad vertegenwoordigd door één of meer docenten en kunnen zijn
vertegenwoordigd door ouders en/of leerlingen. Ook het onderwijsondersteunend personeel is
vertegenwoordigd.
Voor zijn activiteiten is de MR gebonden aan de Wet Medezeggenschap op Scholen en voor de
uitwerking daarvan in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Afhankelijk

Melanchthon Berkroden Berkel & Rodenrijs

41

Schoolplan 2020-2024
van de aard van stukken, heeft de MR advies- of instemmingsrecht op beslissingen van de algemene
directie. Andere stukken ontvangt de raad ter informatie. De raad mag over alle onderwerpen die
de school betreffen spreken en de directie van advies dienen.
De intentie is om de komende jaren naast de MR te gaan werken met deelraden. Een deelraad
oefent de medezeggenschap uit op één van de vestigingen. Dit past binnen de bredere ontwikkeling
naar versterking van de vestigingen. De taken van een deelraad mogen enkel van toepassing zijn op
de vestiging, voor vestigingsoverstijgende zaken blijft er een MR op het niveau van heel
Melanchthon. De deelraad neemt daarmee een deel van de bevoegdheden over van de
medezeggenschapsraad voor één van de vestigingen.
Leerlingenparlement Berkroden
Op Melanchthon Berkroden staat de leerling en zijn of haar leerproces centraal.
Leren en studeren gaan gemakkelijker als de schoolzaken goed geregeld zijn, de sfeer in de school
gezellig is en leerlingen dus graag naar school komen. De school luistert graag naar de ideeën en
meningen van leerlingen over de schoolorganisatie en een goede sfeer op school. Vanuit die
motivatie heeft het leerlingenparlement een belangrijke plaats binnen de school.
Het leerlingenparlement bestaat uit vertegenwoordigers van alle klassen. Er worden onderwerpen
besproken die de leerlingen zelf naar voren brengen. Ook kan de schoolleiding het
leerlingenparlement vragen om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen in de schoolorganisatie.
Van deze laatste mogelijkheid wordt regelematig gebruik gemaakt.
Het Leerlingenparlement vergadert 2 keer per jaar en de besproken onderwerpen worden
teruggekoppeld naar de leerlingen, de schoolleiding en de andere medewerkers.
Ouderklankbordgroep
Melanchthon Berkroden vindt dat leerlingen, ouders en de school samen verantwoordelijk zijn voor
het leerproces van de leerling.
Betrokkenheid van ouders bij het schoolleven is daarbij van groot belang. De school ziet graag dat
de ouders hun kind goed begeleiden bij alle schoolse zaken en contact onderhouden met de mentor.
De school organiseert kennismakingsavonden, informatieavonden en leerling-ouder mentor/docent
gesprekken voor elk leerjaar en vindt de aanwezigheid van de ouders hierbij erg belangrijk.
Daarnaast stelt de school de ideeën en meningen van ouders over schoolzaken op prijs. Regelmatig
verzorgt de school een nieuwsbrief over actuele schoolzaken. De school nodigt de ouders 2/3 keer
per jaar uit deel te nemen aan ‘thema-avonden’ of panelgesprekken in het kader van de
ouderklankbordgroep.
Bedrijven in de regio
De school participeert in het overleg van het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven (SOB)
Oostland en is lid van VMNO NCW Oostland.
De school heeft een klankbordgroep bedrijven en instellingen in oprichting waarmee gesprekken
worden gevoerd over het aanbod en profilering van de school.
Regionaal en landelijke netwerk
Berkroden heeft een netwerk in opbouw en is actief lid van verschillende verenigingen en
samenwerkingsverbanden. Een opsomming daarvan is vermeld bij 3.6 Samenwerking (pagina 27).
Doel 18: Versterking van de medezeggenschap op de vestigingen
Situatie in 2020: Er is een medezeggenschapsraad voor Melanchthon met ongeveer dertig leden.
Binnen de raad worden zaken besproken die voor heel Melanchthon gelden, maar ook
vestigingsspecifieke zaken. Hierdoor wordt afstand ervaren tussen de MR en de directie.
Situatie in 2024: De centrale medezeggenschapsraad van Melanchthon voert de medezeggenschap
uit voor zaken die breder gelden dan een enkele vestiging. Daarnaast is er een deelraad op iedere
vestiging voor vestigingsspecifieke zaken waar advies of instemming voor gewenst is. Hierdoor
worden kortere lijnen tussen directie en medezeggenschap ervaren.
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7

Personeelsbeleid

Professionalisering
In een school, die een ‘lerende organisatie’ wil zijn, neemt elk personeelslid en elk team zelf
verantwoordelijkheid in de realisatie van onderwijsdoelen en in de vormgeving van de eigen
ontwikkeling van bekwaamheid en competenties. De school faciliteert die verantwoordelijkheid.
Onder professionalisering valt o.m. de begeleiding van startende en nieuwe docenten, maar ook de
professionele ontwikkeling van (ervaren) docenten naar vakbekwame docenten of specialisten, het
aanleren van nieuwe (didactische, inhoudelijke of ICT-) vaardigheden en het begeleiden van oudere
docenten in taken passend bij hun ontwikkeling. In de gesprekkencyclus wordt sturing gegeven aan
de individuele ontwikkeling en aan de voortgang van de school- en individuele doelen. Daarbij zijn
intervisie en feedback ondersteunende activiteiten. De belangrijkste opdracht voor alle
leidinggevenden is, naast het sturen op de schooldoelstellingen, talentontwikkeling van alle
medewerkers.
Opleiden nieuwe docenten
De Opleidingsschool Rotterdam, kortweg OSR, is een samenwerkingsverband van drie schoolbesturen
voor voortgezet onderwijs in de regio Rotterdam en drie instituten voor lerarenopleidingen.
Melanchthon maakt hier deel van uit en biedt aan ambitieuze, gemotiveerde studenten en docenten
goed begeleide opleidingsplaatsen voor Opleiden in de School (OidS), zowel in het tweede
graadgebied als het eerste graadgebied.
De OSR is een door de overheid erkende en geaccrediteerde opleidingsschool.
Door regionale samenwerking speelt de OSR een belangrijke rol bij de aanpak van problemen op
de arbeidsmarkt. We zien bijvoorbeeld dat een fors deel van de studenten na hun afstuderen een
baan vindt binnen een van onze vestigingen.
Naast de begeleiding van studenten zet Melanchthon in op het programma “Begeleiding Startende
Leraren”. Door startende leraren degelijk te begeleiden, willen we de uitstroom uit het onderwijs
terugdringen. Gebleken is namelijk dat, landelijk, 33% van de docenten binnen vijf jaar na
afstuderen het onderwijs verlaat. Het BSL traject sluit aan bij de initiële opleiding en beslaat drie
jaar. BSL bestaat uit intervisie, een aantal trainingen, lesbezoek en een begeleidingsinstrument ‘het
BSL paspoort’ waarin de ontwikkeling wordt beschreven. Dit programma is opgezet vanuit de
Melanchthon Academie.
Melanchthon
Wij willen elkaar kennen en vertrouwen. Wij willen elkaars talenten opmerken en de plek vinden
die bij je past – of je nu leerling of docent bent.
Wij willen weten wie we zelf zijn, wat we kunnen, willen en wat (nog) niet. Dat doen we door
kritisch naar onszelf te kijken en samen met anderen te reflecteren op ons doen en laten.
Melanchthon gaat voor een duurzame inzetbaarheid van haar personeel.
Berkroden
Berkroden zorgt er voor dat iedere docent bevoegd is. De onbevoegden worden begeleid
vanuit Melanchthon en vanuit Berkroden. De voortgang wordt gemonitord, de lessen bezocht en zij
krijgen begeleiding van een coach.
Gesprekscyclus docenten
De standaard gesprekcyclus voor docenten bestaat op Berkroden uit:
 startgesprek (september)
 lesbezoeken
 functioneringsgesprek (frequentie een keer per jaar)
 beoordelingsgesprek (zo nodig bij niet goed functioneren)
De cyclus voor nieuwe docenten ziet er als volgt uit:
 sollicitatiegesprek(ken)
 startgesprek

Melanchthon Berkroden Berkel & Rodenrijs

43

Schoolplan 2020-2024




lesbezoeken
functioneringsgesprek
(benoemingsgesprek)

De cyclus voor de benoeming van LC/LD-docenten kent de volgende onderdelen:
 sollicitatiegesprek
 opdrachtgesprek
 lesbezoeken
 voortgangsgesprek(ken)
 eindgesprek
 (benoemingsgesprek)
Het team onderhoudt hun bekwaamheden door middel van scholing voor het gehele team zoals het
meerjarige traject opbrengstgericht werken en de meerjarige implementatie van BAZIS. De secties
werken aan het vakwerkplan, PTA en PTO, zodat eenieder op de hoogte is van de eindtermen en de
(kern)doelen per niveau per leerjaar. Er is een buddy systeem waar gebruik wordt gebruik van
Dot om elkaar collegiaal te ondersteunen en van elkaar te leren. Docenten kunnen ook individueel
aangeven waar zij in geschoold willen worden. De docenten nemen zelf ook initiatieven.
Het doel binnen Berkroden is om het eigenaarschap in alle lagen van Berkroden te stimuleren. De
afdelingshoofden hebben zeer regelmatig gesprekken met de mentoren en lesgevenden binnen hun
leerjaar. We zetten de in hun kracht. De juiste persoon bij de juiste werkzaamheden. Eigen
initiatief wordt serieus genomen en vanuit de leiding wordt er meegedacht.
De leerlingen mogen meerdere keer per jaar hun zegje doen in het leerlingenparlement over o.a. de
kwaliteit van de lessen en de docenten. In het kader van BAZIS geven de leerlingen gericht feedback
op de inhoud van de lessenreeksen. Het team heeft inspraak in het ontwikkelen van beleid. Dit
wordt gedaan tijdens personeelsvergaderingen en in de vorm van werkgroepen.
De schoolleiding is laagdrempelig en heeft steeds een luisterend oor waardoor het team zich veilig
en gehoord voelt. In de gesprekscyclus is scholing en het onderhouden van bekwaamheden een vast
onderdeel.
Het MT bestaat uit 6 personen met een evenredige verdeling mannen en vrouwen. Berkroden heeft
hier niet direct expliciet beleid op; tot nu toe heeft de meest geschikte kandidaat de voorkeur.
Doel 19: Personeelsbeleid Berkroden 2.0
Situatie in 2020: De invulling van het personeelsbestand is een resultante van het tot 2020
gevoerde personeelsbeleid, dat ‘top down’ binnen Melanchthon werd uitgevoerd binnen een
overkoepelende dekkende begroting.
Situatie in 2024: Om de nieuwe directiestructuur op vestigingsniveau te realiseren dient integrale
verantwoordelijkheid door de vestigingsdirecteur samen met adjunct-directeur,
afdelingshoofden, (leerjaar)coördinatoren, LD- en LC-docenten te worden ingevuld binnen een
dekkende begroting van de vestiging. Hiertoe voert Berkroden een effectief personeelsbeleid en
past de HRM-instrumenten daarop aan.
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Huisvesting

Veel ondersteuning op het gebied van huisvesting wordt gegeven door de afdeling huisvesting en
facilitair (Hufa) van het SSO, zowel waar het gaat om onderhoud vanuit het
meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als bij grote verbouwingen. Hoe deze ondersteuning vorm krijgt is
vastgelegd in een producten- en dienstencatalogus van Hufa.
Belangrijk bij grotere projecten is dat deze altijd gestoeld zijn op de doelen van de vestiging, vaak
komt de vraag ook uit een onderwijskundige vraag. In de komende jaren zal ook de verdere
verduurzaming van gebouwen een rol krijgen binnen de huisvestingsvraagstukken. Hiervoor wordt in
de loop van 2020 een CVO-brede visie op duurzaamheid opgesteld, waarbij de uitwerking plaats zal
vinden in overleg met verschillende scholen.
Berkroden
Berkroden is de afgelopen jaren na de verhuizing naar de nieuwbouw in 2015 sterk gegroeid in
leerlingaantallen. De omgeving van de school in de gemeenten Lansingerland en Pijnacker/Nootdorp
kent vele VINEX-wijken met een sterke bevolkingsgroei. In demografisch opzicht is er sprake van
een ‘vergroening’ dwz een toename van het aantal 12-18 jarigen tot 2025. (itt een ‘vergrijzing’ in
de zogenoemde krimpgebieden). De capaciteit van de huidige indeling van het gebouw komt meer
en meer onder druk te staan.
Behalve de school is ook de Algemene Directie van Melanchthon en het stafbureau op een deel van
de tweede verdieping op Berkroden gehuisvest. Om de capaciteit van het gebouw te vergroten zal
de Algemene Directie en het stafbureau verhuizen nog voor de zomer van 2020, waardoor een deel
van tweede verdieping beschikbaar wordt voor de lesfunctie van de school. Hiermee komt ruimte
vrij om de benodigde capaciteit te vergroten en weer in balans te brengen met het aantal
leerlingen volgens de huidige prognose.
De verbouwing staat gepland in de zomervakantie 2020.
Om echter ook het beroepsgerichte onderwijs binnen D & P voldoende te kunnen faciliteren voor
deze aantallen leerlingen zijn ook uitbreidingen nodig op de begane grond, met praktijklokalen voor
Zorg & Welzijn, Horeca en Techniek.
De komende jaren krijgt dit volop aandacht. Er is een plan op hoofdlijnen in de maak, waarbij SSO
een leidende rol heeft.
Een aantal onderdelen daarvan zijn:
 Technologieplein: om onze STO doelstellingen te verwezenlijken en leerlingen inzicht te
geven en de mogelijkheden binnen techniek hebben wij de ambitie om een technologieplein
te realiseren.
 Uitbreiding technieklokaal: voor onze leencapaciteit op orde te kunnen brengen en om onze
STO doelstellingen te realiseren dwz onze leerlingen adequaat te kunnen voorbereiden op
een vervolg richting MBO techniek hebben we een extra techniek lesruimte nodig.
 Uitbreiding horeca praktijkruimte en een nieuw zorg & welzijn lokaal: de capaciteit van de
huidige praktijkruimtes voldoet niet meer om het aantal leerlingen goed en uitdagend
onderwijs te kunnen bieden. We willen dan ook een uitbreiding van een extra kooklokaal en
nieuw groot zorg & welzijn lokaal realiseren.
Na deze verbouwingen en aanpassingen hebben we de mogelijkheid om in de toekomst andere
vmbo-profielen (zoals PIE, HBR) aan te vragen, mocht dit nodig zijn om ons opnieuw te profileren.
Tenslotte wil Berkroden haar schoolgebouw verduurzamen en op deze wijze een meewerken aan
een duurzame toekomst. Het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de school hoort hierbij.
Doel 20: Capaciteit schoolgebouw Berkroden (weer) in balans met de leerlingaantallen
Situatie in 2020: We hebben niet voldoende theorielokalen en praktijkruimten om alle leerlingen
goed en uitdagend praktisch onderwijs te bieden.
Situatie in 2024: We hebben voldoende nieuwe lesruimten (theorie en praktijk) gecreëerd om
goed en uitdagend onderwijs te blijven bieden aan alle leerlingen en we hebben hierdoor ook de
mogelijkheid om andere vmbo-profielen aan te vragen.
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Financiën

Veel doelen uit dit schoolplan hebben ook invloed op de begroting van de school. Denk aan de inzet
van personeel op onderwerpen of investeringen die gedaan moeten worden. De verwachting is dat
veel van de inzet van personeel opgevangen kan worden binnen de reguliere formatie. Voor een
aantal grote posten worden hieronder de consequenties voor de begroting beschreven.

9.1

Begroting

Binnen Melanchthon was het in het verleden gebruikelijk om te werken met een financiële begroting
voor alle vestigingen gezamenlijk en met een netto formatieplan per vestiging. Vanaf het
begrotingsjaar 2020 is dit gewijzigd naar het maken van een financiële begroting op
vestigingsniveau. Hierbij zijn initieel keuzes gemaakt over de verdeling van baten en lasten over de
vestigingen, namelijk de grotere risico’s schoolbreed te laten staan en alle baten en lasten daarvan
te verdelen over de vestigingen naar rato van het aantal leerlingen. Richting het schooljaar 20202021 zijn deze afspraken verfijnd, waaronder genuanceerder uitspraken over kosten die
bovenschools geboekt worden. Het uitgangspunt bij deze bovenschoolse kosten zijn de vragen
geweest of het verdelen naar vestigingen ook sturingsruimte geeft en in hoeverre de verdeling recht
doet aan het soort onderwijs.
In de komende jaren zal de verdelingssystematiek verder worden uitgewerkt en waar nodig
bijgesteld. Richting het formatieplan 2020-2021 en de begroting 2021 worden hiervoor grote
stappen gezet. Hierbij zal rekening gehouden moeten worden met de te verwachten veranderingen
in de bekostigingssystematiek.
Hierbij is het ook noodzakelijk dat de kennis op het gebied van begroting op de vestigingen, en de
daaronder liggende gegevens, wordt vergroot en dat er inzicht gegeven wordt in de uitputting van
budgetten per vestiging. In dit laatste zal door de SSO worden voorzien. In de komende periode zal
daarom bekeken worden welke scholing hiervoor nodig is.
Doel 21: Er is een begroting die per vestiging is opgesteld. Hierbij zijn duidelijke afspraken
gemaakt over de verdeling van middelen en over de uitputting.
Situatie in 2020: Er is een eerste begroting per vestiging, waarbij veel posten zijn verdeeld op
basis van leerlingenaantallen.
Situatie in 2024: Er is een volwaardige begroting op vestigingsniveau en de vestigingen zijn in
staat om gebruik te maken van de sturingsruimte die er binnen de begroting is. Daarbij gaat het
niet alleen om materiële sturing, maar ook om financiële sturing op personeelsbeleid.
Het kennisniveau binnen Melanchthon is hiervoor op het gewenste peil.
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9.2

Sponsorbeleid

Melanchthon Berkroden participeert regelmatig in (landelijke) projecten, zoals het project
‘Onderwijs van buiten naar binnen’ (hybride leren’ 2018-2020) en ‘Sterk Techniek Onderwijs’ waar
Berkroden samen met partners een STO-regio Capelle & Oostland in vormt (2020-2023). Al deze
projecten maken deel uit van de reguliere financiële administratie van de school, zoals dat is
afgesproken binnen de scholengroep.
In voorkomende gevallen staat de school open voor financiële en materiële bijdragen van derden,
mits de onafhankelijkheid van de positie, de leerlingen, het personeel en het onderwijs op de
school niet in het geding komen. De bijdragen dienen de onderwijsvisie van Berkroden te
ondersteunen. Alle giften worden op transparante wijze kenbaar gemaakt in de school.

Melanchthon Berkroden: Bewust de wereld in!
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Overzicht doelen schoolplan

Het is niet mogelijk om alle doelen die in die schoolplan zijn beschreven in een keer uit te voeren. In onderstaand schema is daarom een overzicht
gemaakt van de schooljaren waarin welk doel prioriteit heeft. De uitwerking hiervan vindt plaats in het jaarplan.
Doel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pijler
Leiderschap lager in de organisatie
Stabiele leerlingaantallen met balans tussen onder- en bovenbouw
Gebiedsgericht onderwijsaanbod in verbinding met regionale bedrijven en mbo-aanbod
BAZIS iss basiselement in lesdidactiek Berkroden
Ondersteuning passend onderwijs
Beleid beperking lesuitval
Netwerk Berkroden verbreden en verdiepen
Leren in de praktijk van het bedrijf
Opbrengstgericht toetsbeleid passend bij de onderwijsvisie van Berkroden
Voorkomen is beter dan genezen
Positief en ambitieus pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten voldoende boven de landelijke norm
Verbinden binnen- en buitenschoolse activiteiten
Digitale vaardigheden en het meest geschikte device
Doorstroom naar mbo Techniek is toegenomen
Kwaliteitskalender kwaliteitszorg
Kwaliteit van de vestiging in beeld
Versterking medezeggenschap op de vestiging
Personeelsbeleid Berkroden 2.0
Capaciteit schoolgebouw Berkroden (weer) in balans met leerlingaantallen
Begroting per vestiging

CVO pijlers (zie ook de toelichtingstabel op pagina 14)
1.
2.
3.
4.
5.

Goed onderwijs voor het leven
Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
Inclusieve identiteit: ontmoeting
Professioneel en lerend
Met plezier samen sterk

4
3
2
1, 2, 4
3
4
2, 5
2
1
3
1, 3, 4
1
1, 2
2
2
4
4
4
4
1, 2, 4
4

20202021
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20212022
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

20222023
x
x
x
x
x

20232024
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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