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Geschiedenis 
De oorsprong van Melanchthon Business School ligt in 1948. De school heette toen 'De Kring', en 
was toen in hoofdzaak gericht op de groene business in de regio van Bleiswijk. De lagere 
tuinbouwschool ‘De Kring’ hoorde bestuurlijk bij de Christelijke Boeren- en Tuindersbond. Om 
steeds de kwaliteit bij een sterk toegenomen vmbo-onderwijsvraag te garanderen volgden vanaf 
de jaren ‘70 regelmatig uitbreidingen en dependances. In 1994 fuseerde de school met 
Melanchthon College, om in 2006 toe te treden tot de scholengemeenschap Melanchthon. In 2011 
heeft de school met Melanchthon Business School een nieuwe naam gekregen. Vanaf 2005 
biedt MBS ook mbo aan. Eerst samen met Edudelta Onderwijsgroep. In 2013 ontstond een aparte 
regionale vestiging. Edudelta College Lansingerland. In 2015-2016 heeft MBS een nieuwe mbo-
partner gezocht en gevonden in Lentiz onderwijsgroep. Vanaf 1 augustus 2018 is Lentiz mbo 
Oostland een feit. Vanaf 2012 is MMBS een eigen leerroute van Het Groene Lyceum (HGL) gestart.  
Sinds 1948 heeft de Melanchthon Business School ruim 7000 leerlingen opgeleid. 80 procent van 
deze leerlingen stromen uit naar een breed scala van opleidingen, onder andere in ICT, Zorg, 
Techniek, Economie, Horeca, Sport, Beveiliging en Logistiek. Gemiddeld 20 procent kiest voor 
een vervolgopleiding in de sector Groen. Oud-leerlingen vinden we terug in allerlei functies en 
werkvelden: van bedrijfsleider tot medewerker, van voorlichter tot leraar en van werknemer tot 
directeur.  

 
Versiebeheer 

Versie Status Datum Auteur Omschrijving 

0.1 Format 12-09-2019 Vincent Bouwers Format schoolplan (eerste versie) 

0.2 Format  02-10-2019 Vincent Bouwers Format schoolplan, inclusief visie CVO 
en onderwerpen strategisch kader 
Melanchthon 

1.0 concept 06012020 Cees de Jong Schoolplan MBS versie 1 

2.0 concept 24012020 Cees de Jong Schoolplan MBS Bleiswijk versie 2 

3.0 concept 01032020 Cees de Jong Schoolplan MBS Bleiswijk v. 3 

4.0 concept 01042020 Cees de Jong Schoolplan MBS Bleiswijk v. 4 

5.0 concept 15052020 MT MBS Schoolplan MBS Bleiswijk versie 5 

6.0 definitief 18062020 Cees de Jong/ 
Andre Molenaar 

Schoolplan MBS Bleiswijk versie 6 

6.1 definitief 23072020 Cees de Jong Schoolplan MBS Bleiswijk 2020-2024 
versie 6.1 (nav opmerking CVO) 

 
NB: overal waar in de tekst ‘hij’ en ‘zijn’ staat is tevens ‘zij’ en ‘haar’ bedoeld 

MELANCHTHON BUSINESS SCHOOL BLEISWIJK: KIEZEN, ONTDEKKEN, DOEN! 
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1 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 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 en meer informatieve versie.  
 
Melanchthon Business School Bleiswijk is een ervaren vestiging voor beroepsonderwijs van 
Melanchthon. Sinds de oprichting in 1948 zijn meer dan 7000 leerlingen opgeleid en gediplomeerd. 
Veel van deze oud-leerlingen zijn nog altijd verbonden met de school, in veel gevallen als 
stagebieder of –begeleider in de bedrijven, als cursist of als ouder van een van onze leerlingen. De 
relatie met het bedrijfsleven in de regio is ongewoon sterk, zeker voor een vmbo. Die relatie wordt 
versterkt door het aanbod van doorlopende leerlijnen van vmbo naar mbo, waarbij docenten vmbo-
leerlingen de weg wijzen naar mbo-vervolgopleidingen. Dit is mede mogelijk door een hechte 
samenwerking aan te gaan met Lentiz onderwijsgroep, die als zelfstandige mbo-vestiging (als Lentiz 
mbo Oostland) sinds 2018 is gehuisvest in het gebouw van MBS. 
 
De ontwikkeling van ‘hybride leren’ is daarbij een onderwijs innovatieve kroon op deze 
samenwerking, waarbij het beroepsonderwijs nauw samenwerkt met bedrijven/instellingen in het 
Oostland. Leerlingen ontvangen in kleine groepjes praktische lessen in de aangesloten bedrijven 
door professionals uit de beroepspraktijk. Hybride leren past in de toekomststrategie van 
beroepsonderwijs in het algemeen en van MBS 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. Hybride leren wordt 
voor de beroepsgerichte lessen aangeboden en de komende jaren naar mogelijk uitgebreid met 
AVO-onderdelen. 
 
De afgelopen jaren heeft MBS zich andermaal opnieuw uitgevonden en haar koers geactualiseerd. 
Gestimuleerd door een prachtig modern gebouw hebben alle onderdelen opnieuw een plaats 
gekregen op de juiste plek in het onderwijsbouwwerk. Een belangrijk nieuw wapenfeit is de 
verbreding van het beroepsgericht programma van de school met het (intersectorale) profiel 
Dienstverlening & Producten (D&P), dat vanaf 2020-2021 in alle leerwegen wordt aangeboden. 
Samen met het verbrede profiel Groen is MBS hierdoor beter in staat om zich te verbinden met de 
gehele business in het Oostland. De heroriëntatie is succesvol verlopen mede door de goede 
samenwerking in het team, waarbij alle collega’s constructief hebben bijgedragen aan de vertaling 
van deze opdracht. Samenwerking is en blijft de belangrijkste basis waarop de schoolorganisatie van 
MBS is gebouwd.  
 
Op deze wijze ontwikkelt MBS zich verder als regionaal kenniscentrum samen met de bedrijven en 
instellingen van het Oostland voor leerlingen, oud-leerlingen maar ook voor zittende werknemers en 
maakt haar ambitie waar, ook in de komende vier jaar.  
 
 
Bleiswijk, 15 mei 2020, 
Cees de Jong en André Molenaar, directie MBS 
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2 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 12), 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 CVO-pijlers gekoppeld. 

 

Melanchthon 
Melanchthon Scholengemeenschap bestaat uit acht scholen in de gemeenten Rotterdam en 
Lansingerland. Acht scholen die handelen in de geest van de Duitse theoloog en filosoof Philipp 
Melanchthon. Als onderwijsvernieuwer past zijn visie nog steeds bij onze 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 hand 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. 
 
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 (inter)menselijke waarden, 
oprechte belangstelling, verbinding en persoonlijk groei. Om menswording: ‘het vijfde groene 
bolletje’ volgens de onderwijsinspectie. 

 
 
Melanchthon Business School: Kiezen, ontdekken, doen! 
Melanchthon Business School staat voor eigentijds beroepsonderwijs, dat is verbonden met de 
business in de regio van de school. In de naam van de school komt de koppeling met de lokale 
business in het Oostland duidelijk tot uitdrukking. In het dagelijks onderwijs is de B van Business 
een belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van ons onderwijs. Naast het behalen van een 
waardevol diploma (kwalificatie) vormen persoonlijke ontwikkeling (vorming) en burgerschap 
(socialisatie) de belangrijkste doelstellingen. Met de beroepsgerichte profielen (Dienstverlening & 
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Producten en Groen) wordt de lokale business in het Oostland afgedekt. De business vormt de 
context van de opleidingen. Ondernemendheid staat daarbij centraal.  

 
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 Bleiswijk 
en omgeving is belangrijk voor de leerlingen omdat de regionale business 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. Niet voor niets is het motto van de school 
dan ook: kiezen, ontdekken, doen!  
 
Vanuit deze kernopdracht is het onderwijsconcept opgezet, waarvan doorlopende leerlijnen van 
vmbo tot en met mbo het kloppend hart vormen. ‘Small Business’ lessen in de onderbouw vormen 
de start van loopbaanleren in het concept. Deze sectororiëntatie in de onderbouw is verbonden met 
de beroepsgerichte profielen in de bovenbouw (‘Big Business’).  
 
MBS verzorgt onderwijs voor alle niveaus van vmbo: de basisberoepsgerichte (bl), 
kaderberoepsgerichte (kl) en gemengde leerweg (gl). Binnen de basisberoepsgerichte leerweg is er 
de mogelijkheid voor leerwegondersteuning (gericht op leerachterstanden) en leerwerktraject.  
De leeromgeving is groter dan de school. De beroepsgerichte profielen te weten: (sectoraal) Groen 
en het (intersectoraal) Dienstverlening & Producten (D&P) worden in alle leerwegen aangeboden en 
staan in verbinding met ‘de business om de school heen’. Binnen dit beroepsgerichte deel heeft MBS 
samen met de partnerbedrijven vormen van ‘hybride leren’ ontwikkeld, waarbij de leerlingen 
binnen de bedrijven les krijgen in een uitbreidend aantal sectoren zoals teelttechniek en hovenier.  
Mede dankzij ‘werkplekkenstructuur’ is een gemoduleerd beroepsgericht onderwijsaanbod ontstaan 
voor de leerlingen. Naast verplichte modulen completeren keuzemodulen de leerroutes van de 
leerlingen: op deze wijze wordt een vorm van gepersonaliseerd leren mogelijk gemaakt. MBS is 
(samen met Berkroden) in 2015 gestart met de invoering van digitaal leren, waarbij alle leerlingen 
beschikken over hun eigen device (tot nu toe is dat een iPad). In 2019 was de invoering voltooid en 
is een onderzoek gestart om digitaal leren op MBS verder te optimaliseren. Hoewel digitaal leren is 
ontwikkeld, is steeds een mix folio en digitale leermiddelen gebleven. Een belangrijke motivatie 
voor deze innovatie is verbetering van het onderwijs en voorbereiding op het (digitaal) examen. 
Bovendien wil MBS 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.   
 
Ambitie 
MBS wil een school zijn die midden in de maatschappij staat. MBS wil een school zijn die bekend 
staat in de regio als kenniscentrum met doorlopende leerlijnen in de beroepskolom (vmbo, mbo tot 
en met Het Groene Lyceum). Wij willen een school zijn die leerlingen verbindt met vragen uit de 
maatschappij. Maar ook een school die (jonge) werknemers in het arbeidsproces ondersteunt in het 
verwerven van nieuwe skills.  
Wij vragen ons regelmatig af of ons curriculum past bij de veranderende maatschappij en 
arbeidsmarkt. Samen met klankbordgroepen willen we regelmatig vanuit die arbeidsmarktanalyse 
antwoorden geven, die onze leerlingen vooruit helpen. In de actuele maatschappelijke verandering 
willen wij onze rol in de regio spelen. 
 
Doorlopende leerlijnen 
Het onderwijs op MBS is gekenmerkt door doorlopende leerlijnen die zijn georganiseerd binnen de 
vakken van het vmbo, maar ook van vmbo naar mbo. Sinds 2012 biedt MBS Het Groene Lyceum  
(HGL) aan, een slimme, versnelde en praktische (6-jarige) leerroute naar hbo. HGL is samengesteld 
uit een vmbo gl- en een mbo niveau 4-deel. Binnen beroepsgerichte deel start het mbo-deel al 
tijdens de vmbo fase. Daarnaast is in 2020 gestart met een 5-jarige vmbo bbl – mbo niveau 2 
opleiding in het groene domein.  
Het uitgebreide portfolio aan opleidingen wordt mogelijk gemaakt door een intensieve 
samenwerking met Lentiz mbo Oostland, dat sinds 1 augustus 2018 is gevestigd in het gebouw van 
MBS. Hoewel de mbo-vestiging in de nabije toekomt gaat verhuizen naar een eigen campus in het 
Oostland zal de samenwerking blijven bestaan en worden uitgebreid. Door de 
opleidingsmogelijkheden zijn leerlingen toelaatbaar vanaf een vmbo- tot en met havo/vwo-advies. 
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Onderwijsvisie MBS 
 
De Melanchthon Business School staat voor onderwijs waarbij we de leerling stimuleren het 
maximale uit zichzelf te halen. Hierbij staan vergaren van kennis, samenwerken, ondernemend 
zijn en het reflecteren op eigen functioneren centraal. 
 
We streven naar onderwijs waarin praktijk en theorie nauw zijn verweven, binnen – en 
buitenschools. Dat geven we vorm door samen te werken met bedrijven en instellingen in de 
buurt. 
 
We zien de MBS als een familiebedrijf en leergemeenschap.  
We blijven de vraag stellen: Wat hebben onze leerlingen nodig om zichzelf te kunnen 
ontwikkelen in een sterk veranderende samenleving?’ 
 
Wanneer leerlingen, ouders en personeel samenwerken wordt onderwijs ondernemend. Dit 
vraagt om enthousiaste leerlingen, bevlogen en professionele medewerkers en betrokken ouders. 
 
Onze uitgangspunten zijn: 

 We hebben oog voor elkaar en we zorgen voor elkaar 

 Je kunt meer dan jezelf denkt 

 Docenten openen de deur, maar je moet zelf naar binnengaan 
 
Onze kernwaarden zijn: 

 Zelfredzaamheid 

 Betrokkenheid 

 Zelfverantwoordelijkheid 

 Respect 

 Duurzaamheid 

 
 

2.2 Organisatie van de school 
De organisatie is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling van het onderwijs op MBS. Het 
leren van de leerlingen staat hierin centraal, waarbij voortdurend een sterke verbinding wordt 
gemaakt met buitenwereld, met de ‘business’ in de omgeving.      
 
De schoolorganisatie van MBS 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 ieders mogelijkheden binnen zijn functie of rol. Dit geldt niet alleen 
voor de omgang met leerlingen, maar ook voor elkaar als collega’s. Concreet komt het er op neer 
dat we 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 MBS aangestuurd door een vestigingsdirecteur. Hiermee verdwijnen de huidige 
directiefuncties binnen de Melanchthonorganisatie en komen meer verantwoordelijkheden op 
vestigingsniveau te liggen.  
De komende jaren vormt de vestigingsdirecteur samen met de adjunct-directeur de directie van de 
school. De directie vormt samen met de afdelingshoofden de schoolleiding. MBS kent drie 
afdelingshoofden, die dagelijks leiding geven aan de teams. De school kent een onderbouwteam, 
een bovenbouwteam en het team praktijk- en beroepsgerichte vakken (‘small en big business’).  
Voor HGL is daarnaast een apart teamverband ingevuld geleid door een aparte coördinator. 
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Naast deze verticale organisatiestructuren werken de docenten horizontaal samen in vaksecties 
onder leiding van het sectiehoofd. Daarnaast kent MBS brede sectiehoofden die activiteiten van 
secties binnen een domein verbinden, bijvoorbeeld op gebied van opbrengstgericht werken. 
Horizontale functies in de schoolorganisatie worden verder ingevuld door decaan (LOB-coördinator), 
‘small business’ coördinator, stagecoördinator, ondersteuningscoördinator, digitaal leren 
coördinator, ict-ondersteuner, examensecretaris, roosteraars en schoolopleider. Taken zijn 
omschreven en terug te vinden in het jaarlijks vast te stellen taakbeleid van de school. De 
schoolorganisatie, maar ook inkoop, BHV en veiligheid worden dagelijks gefaciliteerd door het 
onderwijsondersteunend personeel, zoals (leerling)administratie, conciërgerie en ict-ondersteuning.  
MBS heeft een ervaren team, met een grote diversiteit aan collega’s. De gemiddelde leeftijd 
bedraagt ca. 45 jaar. Momenteel werken ca. 65 personeelsleden op school. 
 
 

 
Team MBS Bleiswijk (oktober 2019) 

 
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 de keuze zoveel als mogelijk uitgesteld. Ook in de bovenbouw is dit principe van 
toepassing bij de keuze van profiel- en een deel van de examenvakken. Tenslotte biedt MBS 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 en opbrengstbewust werken 
belangrijke uitgangspunten. Hoewel de vakken werken met hun vakinhoud wordt ook 
vakoverstijgend projectmatig samengewerkt met andere vakken binnen thema’s.  
 
MBS is sinds 2017 gehuisvest in een gloednieuw, modern en duurzaam gebouw, dat het 
beroepsonderwijs 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. Daarnaast 
beschikt het gebouw over twee avo-leerpleinen. De begane grond biedt een moderne en adequaat 
ingerichte leeromgeving voor de beroepsgerichte lessen, die voor een deel in werkplekkenstructuur 
worden aangeboden op het beroepsgerichte leerplein. Rondom het leerplein zijn werkplekken 
gesimuleerd in een levensechte beroepsomgeving. De hiermee verbonden moderne kas en het NME-
lokaal completeren de leeromgeving op school. Om de leerlingen adequaat voor te bereiden op een 
passende vervolgopleiding in het mbo vinden daarnaast 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.  
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In het schoolgebouw is sinds 2018-2019 ook Lentiz mbo Oostland gehuisvest. De combinatie van 
vmbo en mbo binnen één gebouw en organisatie maakt doorlopende leerroutes mogelijk. In 
augustus 2020 wordt gestart met een versnelde mbo niveau 2 opleiding, die bestaat uit een vmbo 
bl-deel en een mbo niveau 2-deel. Sinds 2012 biedt MBS Het Groene Lyceum (HGL) aan, een 
versnelde praktische doorlopende leerroute naar hbo. HGL is opgebouwd uit een vmbo gl- deel en 
een mbo niveau 4-deel. Met de groei van het aantal studenten zal in de komende periode een 
aparte huisvesting voor een deel van de mbo-studenten en opleidingen in het Oostland worden 
gezocht. 
 
De organisatie werkt met klassen per leerweg in onder- en bovenbouw. Differentiatie in de leerstof 
wordt gefaciliteerd door de twee avo-leerpleinen. 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 aangeboden in de 
onderbouw, waarna in de bovenbouw in klassen met reguliere omvang wordt gewerkt. Voor de 
beroepsgerichte lessen in de bovenbouw wordt de klassenindeling losgelaten en werken leerlingen 
meer gepersonaliseerd in praktijkgroepen van verschillende groepsamenstelling. 
 
MBS hecht veel waarde aan de ontwikkeling van digitale vaardigheden van de leerlingen. Een 
krachtige digitale leeromgeving faciliteert de digitale lessen, waarbij alle leerlingen beschikken 
over een eigen device. De digitale infrastructuur maakt differentiatie, maatwerk en werken op 
afstand  toegankelijk. 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 en 4 clusterdirecteuren, die in totaal 8 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 een adjunct-directeur (bij grotere 
vestigingen), afdelingshoofden, (leerjaar)coördinatoren, LD- en LC-docenten, waarbij de 
verantwoordelijkheden voor elke functie en rol zijn vastgelegd en geëvalueerd.   

 

 
2.3 Leerlingen  
De leerlingpopulatie van MBS telde op 1 oktober 2019 504 leerlingen, met in totaal 274 leerlingen 
in de onderbouw en 230 leerlingen in de bovenbouw. Een aantal jaren geleden verminderde de 
jaarlijkse instroom in het 1e leerjaar. Sinds 2017 is de school gestart met het intensiveren van de 
pr, waarbij het wervingsgebied sterk is uitgebreid. Na een periode van een lichte afname neemt de 
schoolpopulatie weer toe om te stabiliseren rond 550 leerlingen vanaf 2022, waarbij het aantal 
leerlingen in boven- en onderbouw (weer) in evenwicht is. Het schoolgebouw heeft een capaciteit 
van ca. 550 leerlingen. 
 
Gerealiseerd en verwacht aantal leerlingen: 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Totaal 592 585 548 527 505 542 573 561 561 536 536 536 

Prognose 
Verus * 

- - - - 503* 517* 548* 542* 546* 552* 559* 565* 

(waarvan 
VAVO-lln) 

- - - - - - - - - - - - 

Instroom 150 124 94 136 130 155 130 130 130 130 130 130 

diploma's 65 116 139 159 155 120 100 140 130 150 130 130 

overige 
uitstroom 

0 2 1 2 1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

 
NB: Het aantal leerlingen in bovenstaande tabel is, voor zover het gaat om eerdere schooljaren,  
 afkomstig uit de leerlingenadministratie. Vanaf 2021 zijn diverse prognosecijfers toegepast.  
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Herkomst leerlingen MBS 
De leerlingen zijn afkomstig uit de regio Oostland, waarbij  de grootste aantallen te vinden zijn in 
de gemeenten Lansingerland, Zuidplas, Zoetermeer en Rotterdam. 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 onderstaande figuur zijn de woonplaatsen van onze leerlingen vermeld.  
 

 Bleiswijk 

 Bergschenhoek 

 Berkel & Rodenrijs 

 Pijnacker 

 Zoetermeer 

 Rotterdam (Nesselande, Oud 
Verlaat, Ommoord) 

 Nieuwerkerk a/d IJssel 

 Zevenhuizen 

 Moerkapelle 

 Waddinxveen 

 Boskoop 
 
 
 
 
 

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. 

 
Iedereen is welkom 
Met een passend schooladvies is iedereen welkom op MBS. Vanuit onze open christelijke identiteit 
zijn door het team normen en waarden aangewezen, die in 2020-2021 worden vertaald in 
praktische afspraken en regels voor de wijze waarop we met elkaar willen omgaan in de context 
van de school en voor de wijze waarop we lesgeven en hoe we met elkaar omgaan in de klas.  
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MBS: gerealiseerd en verwacht aantal leerlingen 2015-2025

  aantal

 instroom

 diploma's



  Schoolplan 2020-2024 

Melanchthon Business School                                                                                                       11 
 

 
 
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. 
 

 
 

 
MBS Bleiswijk: (macro en micro) blik op een duurzame groene toekomst 

 

 

  

Doel 2: Streekschool van en voor de leerlingen in het Oostland  

Situatie in 2020: MBS is de school voor vmbo en Het Groene Lyceum voor een groeiend aantal 
leerlingen in Bleiswijk en omringende plaatsen in de regio. 
 

Situatie in 2024: MBS is de school voor vmbo en Het Groene Lyceum voor een stabiel aantal  
leerlingen in het Oostland (Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zuidplas, Zoetermeer, 
Rotterdam-Noord, Alphen aan de Rijn (Waddinxveen, Boskoop). 
 



  Schoolplan 2020-2024 

Melanchthon Business School                                                                                                       12 
 

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 
 
3.1 Aanbod 
MBS Bleiswijk biedt beroepsonderwijs in vmbo en Het Groene Lyceum aan dat 
leerlingen voorbereidt op de volgende stap in hun leerloopbaan en het leven in de moderne 
maatschappij. Vertaald betekent dit dat het onderwijs is gericht op het behalen van een diploma 
(kwalificatie), op persoonswording (vorming) en op burgerschap (socialisatie).  
 
De maatschappij verandert in een accelererend tempo. Om duurzame antwoorden te vinden als 
beroepsopleiding kiest MBS ervoor de leerlingen meer bedrijfsnabij op te leiden en daarnaast een 
aantal algemene vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden) te laten ontwikkelen.  
De onderwijspraktijk is om die reden sterk verbonden met de realiteit in het maatschappelijk leven 
en de technologische ontwikkelingen in de regionale business in het Oostland. De inhoud van de 
vakken is daardoor steeds 'up to date'. Het beroepsgericht programma is samengesteld uit 
onderdelen van de twee beroepsgerichte profielvakken: 'Groen' én 'Dienstverlening & Producten', 
die in hun combinatie de regionale bedrijvigheid afdekken.  
MBS realiseert een breed aanbod aan keuzemogelijkheden voor de leerlingen. Het programma is 
eigentijds, praktijk- en sterk ICT-gericht.  
 
Loopbaanleren: kiezen, ontdekken, doen! 
‘Kiezen, ontdekken, doen!’ betekent dat de onderwijsopzet het maken van keuzes in een groeiende 
zelfstandigheid van de leerling sterk stimuleert. Loopbaanleren is een vast onderdeel van het 
concept. Vanuit beroepsgerichte ervaringslessen in de onderbouw wordt een zelfbeeld opgebouwd. 
In de bovenbouw volgt een keuze die de leerling maakt binnen de beroepsgerichte profiel- en 
keuzevakken.  

De belangrijkste opdracht voor de school is de leerling 
adequaat te faciliteren een juiste keuze te leren maken  
voor een passende vervolgopleiding. 
Dat is geen gemakkelijke opgave.  
  
Daarvoor dienen de leerlingen antwoorden te vinden op 
vragen in de context van loopbaancompetenties, 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.  
 

De school biedt alle niveaus aan van vmbo in 3 leerwegen: basisberoepsgerichte leerweg (bbl),  
(met lwoo), kaderberoepsgerichte leerweg (kbl) en gemengde leerweg (gl). Het onderwijs in onder- 
en bovenbouw is verbonden door activiteiten die samen de ruggengraat ‘loopbaan oriëntatie en –
begeleiding’ (LOB) vormen.   
 
Onderbouw  
Op de lessentabel van de onderbouw zijn de reguliere vakken te vinden: Nederlands, Engels, 
wiskunde, rekenen, biologie, godsdienst/levensbeschouwing, aardrijkskunde, geschiedenis, 
verzorging, techniek, natuurkunde/scheikunde, beeldende vorming, muziek en bewegingsonderwijs. 
Daarnaast zijn er thuiswerkuren, ondersteuningslessen zoals Remedial Teaching (RT), 
huiswerkbegeleiding, bijlessen, ict-lessen, ‘Small Business’ & projecten. In de komende jaren 
worden mogelijkheden voor samenwerking en integratie van de vakken in leergebieden onderzocht.  
 
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. In het persoonlijke SchoolLoopbaanDossier, besteedt elke leerling 

aandacht aan de studieloopbaan, maar wordt ook uitgebreid aandacht gegeven aan persoonlijke 
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ontwikkeling. Elk jaar stelt elke leerling zijn persoonlijke SchoolLoopbaanPlan op, welke tijdens 

SchoolLoopbaanGesprekken met de mentor (persoonlijke ontwikkeling) en vakdocenten 

(studievoortgang) wordt geëvalueerd. Met het persoonlijke portfolio presenteren ze zich op de 

intake van de vervolgopleiding. Het programma van LOB ligt vast in een aparte notitie (zie bronnen)  

Bovenbouw 
In de bovenbouw is het volgende aanbod gerealiseerd aan (wettelijke) verplichte vakken, LOB, 
stage, keuzevakken en beroepsgerichte vakken in 3 leerwegen. 
 

leerweg  bbl/kbl gl 

verplicht Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
wiskunde/rekenen, BO en CKV 

Nederlands, Engels, maatschappijleer, 
(wiskunde/rekenen), BO en CKV 

LOB  loopbaanleren loopbaanleren 

stage dag- en blokstage blokstage 

keuze (2 uit 3): biologie, nask1, economie (3 uit 7): biologie, Duits, economie, 
nask 1, nask 2, aardrijkskunde, 
(wiskunde) en Beeldende Vorming 

beroepsgerichte 
vakken 

profiel Groen of profiel D & P  
4 keuzevakken, waaronder Ondernemen 
 

profiel Groen of profiel D & P 
2 keuzevakken, waaronder Ondernemen 

 NB:      In de bovenbouw is er voor de leerlingen in alle leerwegen de mogelijkheid een extra  
            theorievak te kiezen 
 
 
Small & Big Business in onder- en bovenbouw  
Het onderwijs van MBS is verbonden met bedrijvigheid in regio Oostland.  
Het start (al) in de onderbouw met 4 gebieden waar ‘Small Business’ activiteiten plaatsvinden voor 
en door de leerlingen: ‘Tech & Media’, ‘Kunst & Design’, ‘Dier & Natuur’ en ‘Recreatie & Vrije tijd’.  
De bovenbouw biedt met de beroepsgerichte profielen ‘Groen’ en ‘Dienstverlening & Producten’ (D 
& P) ‘Big Business’ aan.  
 

 
Technologie vormt een belangrijke leerlijn binnen het onderwijs op MBS 

 
 



  Schoolplan 2020-2024 

Melanchthon Business School                                                                                                       15 
 

Werkplekkenstructuur 
De activiteiten van ‘Small Business’ zijn verbonden met leerroutes binnen ‘Big Business’ in de 
bovenbouw. Leerroutes bestaan uit het profielvak aangevuld met 2-4 keuzevakken. Op lesniveau is 
de inhoud van deze beroepsgerichte (profiel en keuze)vakken op MBS vertaald in modulen binnen 
werkplekkenstructuur (WPS). Modulen bestaan uit theorie- en praktijkonderdelen en werken altijd 
naar een concreet product toe.  
De leerroutes zijn gemoduleerd ingevuld zowel met verplichte als keuzemodulen. Dit betekent dat 
elke leerling binnen de mogelijkheden van de school voor een deel zelf zijn pakket samenstelt, 
gericht op zijn interesse en mogelijke vervolgopleiding(en). Hiermee wordt een vorm van 
gepersonaliseerd leren mogelijk gemaakt. 
 
Business Service Center 
De school heeft een business service center (BSC) waarmee MBS in verbinding staat met de lokale 
maatschappij. Bedrijven, instellingen, verenigingen en ook particulieren in de regio hebben de 
mogelijkheid via het BSC opdrachten te geven aan de school. Deze opdrachten variëren van klussen 
en activiteiten tot kennis- en onderzoeksvragen. Afhankelijk van het programma wordt geprobeerd 
een match tussen opdracht en lesstof te maken, bijvoorbeeld in de vorm van een project.  
In principe werken leerlingen/studenten van alle opleidingen in alle leerjaren hieraan mee. 
Voorbeelden zijn de vergroening hoofdwinkelstraat van Bleiswijk, het verzorgen van 
activiteitenmiddagen in het verzorgingstehuis ‘De Tuinen’ in Bleiswijk, planten veilen & verkopen in 
samenwerking met WUR Glastuinbouw Bleiswijk, natuurlessen aan basisschoolleerlingen in De 
Levende Tuin Bleiswijk en het project zilte tomaat, gericht op de veredeling van zoutresistente 
tomatenrassen (het project ‘de zilte tomaat’ is in 2015 beloond met de 2e prijs van ‘Voorop in de 
Vergroening’ van de AOC Raad).  
 
Het Groene Lyceum (HGL)  
Het Groene Lyceum heeft leerlingen met een gl-havo advies als 
doelgroep, die graag willen doorstromen naar hbo-opleidingen én die 
gemotiveerd zijn voor een praktijkgerichte en beroepsgeoriënteerde 
leerroute. HGL biedt in een geïntegreerde leerlijn vmbo gl-mbo 
niveau 4 een meer dan uitstekende  voorbereiding op hbo. Het is een 
6-jarig leertraject met mogelijkheden voor verdieping, verbreding en 
versnelling, waarin de leerling/student twee diploma’s behaalt. De gerichte doorstroom naar hbo 
komt tot uiting door intensieve aandacht voor studieloopbaanbegeleiding, het ontwikkelen van 
(studie)vaardigheden, onderzoekgericht leren, hbo-competenties en bedrijfsstages.  
MBS is gestart in 2012 met HGL (destijds samen met Edudelta onderwijsgroep als mbo-partner).  
Per 1-8-2018 is deze samenwerking in handen gekomen van Lentiz mbo Oostland. In 2020 is HGL 
erkend als reguliere leerroute binnen de Wet Sterk Beroepsonderwijs. 
MBS werkt intensief samen op landelijk niveau met alle andere Groene Lycea. In totaal volgen meer 
dan 1300 leerlingen Het Groene Lyceum op 12 vestigingen in Nederland.  
 
Opleidingsschool voor docenten 
Melanchthon is al enige jaren opleidingsschool vanuit de Hogeschool Rotterdam. Vanuit die 
achtergrond werken en leren jaarlijks ca. 10 studenten op MBS aan hun lesbevoegdheid binnen hun 
vak. De studenten worden ondersteund en gecoacht door daartoe opgeleide vakdocenten onder 
leiding van de docentopleider MBS. De vakdocenten zijn gecertificeerd vakcoach (ICLON). Ook 
studenten van Aeres hbo uit Wageningen kunnen zich bekwamen als docent in opleiding in vmbo 
Groen. 
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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 bieden 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. 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. De komende jaren wordt het digitaal leren geëvalueerd, waarbij tevens de keuze van het 
device aandacht krijgt.  
Digitale leermiddelen maken maatwerk mogelijk in het onderwijsaanbod voor de leerlingen. Binnen 
‘gepersonaliseerd leren’ wil de MBS een passende vertaling maken en met haar aanpak recht doen 
aan de verschillen tussen leerlingen. Dat betekent dat de MBS 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.  
MBS Bleiswijk participeert 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. De 
innovatieslag digitaal leren maakt tevens ’on line’ thuisonderwijs mogelijk.  
 
Hybride leren 
In opdracht van het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) Oostland ontwikkelt MBS 
Bleiswijk vormen van hybride leren, met name in samenwerking met de glastuinbouw in de regio. 
In deze nieuwe samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijven/instellingen volgen de 
leerlingen van keuzevakken op gebied van teelttechniek, hovenier e.d. een deel van het 
beroepsgerichte programma in de beroepspraktijk op bedrijven. Via een ‘bedrijfscarrousel’ volgen 
leerlingen in kleine groepjes praktijklessen in de aangesloten bedrijven.  
 

 
Start project ‘leren in een hybride leeromgeving’ (juli 2018) 
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Hybride leren past in de toekomststrategie van beroepsonderwijs in het algemeen en van MBS 
Bleiswijk 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. 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.  
Het project is gestart in 2018 en loopt door tot in 2020. MBS is projectleider en werkt 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).  
 
VHG-project 
MBS participeert al enige jaren succesvol in het landelijke project van de Vereniging van Hoveniers 
en Groenvoorzieners (VHG) om via praktijkleren op hoveniersbedrijven in de regio vmbo-leerlingen 
een beter beroepsbeeld te laten ontwikkelen van de sector. MBS werkt momenteel met 6 
‘groenbedrijven’ hybride samen in het aanbod van praktijklessen op locatie.  
 
 

De Levende Tuin Bleiswijk 
Met de ingebruikneming van de nieuwbouw 
van MBS Bleiswijk aan de Wilgenlei bleef een 
aanzienlijk stuk gemeentegrond direct voor de 
school ongebruikt. In totaal bedraagt de 
oppervlakte 0,6 ha. De directie van MBS 
Bleiswijk heeft de gemeente Lansingerland 
gevraagd het stuk grond ter beschikking te 
stellen teneinde een educatieve schooltuin ter 
plekke te realiseren. Samen met de 5 
basisscholen in Bleiswijk en de BSO ‘Zus & Zo’ 
is samengewerkt aan het basisconcept en de 
schooltuin is officieel geopend op 13-3-2019. 
De educatieve schooltuin versterkt de ambitie 
van MBS door expertisecentrum te zijn voor 
jonge burgers op gebied van natuur & milieu.  
De VHG heeft zijn medewerking verleend in de 
naamgeving van de schooltuin. Het ontwerp is 
inmiddels halverwege de realisatie. In de 
educatieve tuin ondersteunen leerlingen van 

MBS leerlingen van de basisscholen en kinderen van de BSO. Inmiddels is ook de pabo ‘Thomas More’ 
(Rotterdam) aangehaakt, waarvan jaarlijks studenten die de minor ‘Buitenschools leren’ 
natuuronderwijs volgen, opdrachten maken en uittesten. In de nabijgelegen kas van de school wordt 
een NME-lokaal gerealiseerd in 2020, waar de leerlingen lessen kunnen volgen over natuur & milieu 
en tevens leskisten en onderzoeksfaciliteiten tot hun beschikking hebben. In 2019 is een 
ondersteunende stichting opgericht die als doel heeft de doelstellingen van de schooltuin te 
faciliteren via fondsenwerving en het vergroten van betrokkenheid van bedrijven en inwoners van 
Bleiswijk en omgeving. In de stichting hebben alle partners zitting. MBS levert de voorzitter en 
secretaris.  
 
 

Doel 3: Gebiedsgericht onderwijsaanbod dat op hybride wijze is verbonden met bedrijven 

Situatie 2020: Het onderwijsaanbod is met doorlopende leerlijnen vmbo-mbo vanuit de 
beroepsgerichte profielen Groen en Dienstverlening & Producten gericht op de sectorale 
bedrijvigheid in het Oostland. 
 

Situatie 2024: Het onderwijsaanbod is met doorlopende leerlijnen vmbo-mbo vanuit de 
beroepsgerichte profielen Groen en Dienstverlening & Producten hybride verbonden met de 
sectorale bedrijvigheid in het Oostland. 
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Educatieve schooltuin ‘De Levende Tuin Bleiswijk’ (eindbeeld vanuit Oostelijke richting) 

 
      
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.  

 
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 SOM, zodat elke lesgevende deze gegevens paraat heeft. Daarnaast maakt 
de mentor aan het begin van het schooljaar een klassenoverzicht waar zowel de instroomgegevens 
als het basisschooladvies te vinden zijn. Ook worden hierin de mogelijke aandachtspunten vermeld. 
 
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 6-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 SOM en in het 
klassenoverzicht. In dit klassenoverzicht wordt ook vermeld op welk niveau de leerling in die 
periode functioneert en of dit boven, onder of naar verwachting is. Eventuele korte termijndoelen 
worden bepaald en met de leerling besproken.  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 is in 2019 gestart met Diataal om het niveau van de leerlingen te 'meten'.  
 
De begeleiding van leerlingen op de MBS vindt in eerste instantie altijd plaats door de mentor.   
De mentor houdt de leerprestaties in de gaten en stuurt bij waar nodig. Dit altijd in samenspraak 
met leerling en ouders. 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 de ondersteuningscoördinator. Zij kunnen ervoor 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 



  Schoolplan 2020-2024 

Melanchthon Business School                                                                                                       19 
 

vertrouwenspersoon of de leerplichtambtenaar maar ook meer praktisch bestaan uit ondersteuning 
door huiswerkbegeleiding en Remedial Teaching. Voor verdere informatie over dit onderwerp 
verwijzen we naar 3.4 Extra ondersteuning of naar het ‘Ondersteuningsplan MBS ‘(zie bronnen). 
 
Dyslexie en taalachterstanden 
Alle leerlingen die in klas 1 starten op MBS worden gescreend op dyslexie. Deze screening vindt 

plaats onder leiding van onze remedial teacher. 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 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 de MBS is gericht op het wegwerken van taalachterstanden. Hier wordt invulling aan 
gegeven door het geven van een flexuur in de onderbouw. Leerlingen worden bij aanvang van het 
schooljaar in klas 1 ingedeeld bij een flexuur begrijpend lezen of bij een flexuur 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 Diataaltoetsen in klas 1 en 2 hebben hierbij een belangrijke 
signalerende rol. In de bovenbouw kunnen leerlingen gebruik maken van het plusuur. Gedurende 
het plusuur kunnen de leerlingen docenten benaderen voor extra ondersteuning in de 
examenvakken. In het kader van bovengenoemd beleid wordt er op de MBS Remedial 
Teaching aangeboden voor de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen.    
 
 

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. 

 
Op MBS horen wij vaak terug van onze leerlingen dat zij het liefst een mix zien van didactische 
werkvormen in de klas. Liefst geen docent die 40 minuten achtereen aan het woord is, maar soms 
een opdracht met groepswerk laten uitvoeren, of werken in duo’s, een quiz tussendoor, samen 
discussiëren, of even lekker luisteren naar een verhaal. Afwisseling en variatie in aanbod en 
werkvormen zijn belangrijk. 
 
Het didactisch handelen plaatsen we onder het kader van directe instructie. In dit kader worden de  
‘5 rollen van de docent’ apart benoemd. 
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Structuur in lesopbouw                                                                                                                 

Al onze leerlingen, maar vooral leerlingen die meer aandacht behoeven, of ergens langer over 

kunnen doen, hebben behoefte aan een duidelijke structuur van lesopbouw.  

De onderstaande richtlijnen zijn hiervoor onontbeerlijk: 
 

 stellen van na te streven doelen 

 bieden van effectieve groepsinstructie  

 omgaan met verschillen tussen leerlingen (afstemming ondersteuningsbehoeften)  

 het bieden van feedback in alle fasen 

 rol van klassenmanagement  
 
 Onze docenten hanteren directie instructie op de volgende wijze in de les: 
 

– terugblik op de vorige les(sen) 
 
– het aangeven van de lesdoelen en leerdoelen 
 
– de presentatie van de leerkracht door ‘modeling’ (voordoen en expliciet  
  instructie geven) 
 
– de begeleide (in)oefening 
 
– de zelfstandige verwerking door de leerlingen 
 
– het bieden van feedback in elke fase 
 
– het terugblikken op de doelen en nagaan in hoeverre de doelen behaald zijn  
  en herhalen van de leerstof uit de afgelopen periode op basis van evaluatie  
  van de leerdoelen 

 
 
 
 
 
 

 
5 rollen van de docent: de didacticus 
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Het model van Fisher & Fery, dat onze docenten hanteren naast directe instructie 

 
 
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 Fisher & Fery (zie de figuur op  pagina 20) 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). 
 
 

 
 

 
Motivatie 
Kinderen verschillen in temperament en in exploratiedrang en daarmee in hun behoefte en 
motivatie om te leren. Toch heeft de docent (veel) meer invloed op de motivatie van zijn of haar 
leerlingen dan vaak wordt aangenomen. Een goede en complete instructie door de docent stelt 
leerlingen in staat om de taak uit te voeren. De belangstelling en complimenten (emotionele 
ondersteuning) van de docent wegen vervolgens op tegen de moeite die de uitvoering hun kost. Het 
resultaat op de taak, dat gaandeweg duidelijk wordt, is in zichzelf een belonende factor voor 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiM3tDM_OjZAhUJIMAKHUhlBZUQjRwIBg&url=http://devirieu.nl/devirieu.nl/?cat=37&psig=AOvVaw01csUifXPR_nuxPdWhYgH1&ust=1521019253384136
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leerlingen. Maar om gemotiveerd te raken voor de taak hebben leerlingen allereerst kennis nodig 
over wat er van ze verwacht wordt. Het benoemen van het doel van een activiteit (het ‘wat’), 
waarom deze activiteit belangrijk is (het ‘waartoe’) en de manier waarop eraan gewerkt zal gaan 
worden (‘het hoe’) vormt een essentiële eerste stap.  
 
Voor het actief uitvoeren van een taak is het verder nodig dat leerlingen er vertrouwen in hebben 
dat zij het gevraagde ook daadwerkelijk tot een goed einde kunnen brengen. Zij moeten zich 
voldoende competent weten en niet te veel twijfelen aan zichzelf (gevoel van eigenwaarde)   
Om goed onderwijs te kunnen geven, dient de docent daarom de specifieke behoeften van zijn, of 
haar leerlingen te kennen en begrijpen om goed af te kunnen stemmen. Alleen dan kan de docent 
hen van de benodigde ondersteuning en feedback voorzien, opdat zij steeds meer eigenaar kunnen 
worden van en betrokken kunnen raken op hun leren.  
 
De sfeer die een docent in de klas kan creëren is essentieel voor een goede les. Praat met 
leerlingen over wat er bij hen leeft, wees geïnteresseerd, bouw een relatie op. Neem ze serieus! 
Probeer altijd op een positieve manier leiding te geven. Daarbij mogen we de visie van onze school 
niet uit het oog verliezen: leraren openen de deur, maar je moet zelf naar binnengaan. De 
kernwaarden van de MBS, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en respect spelen hier een 
grote rol. Wij willen van onze leerlingen goede burgers maken, die zich uitstekend kunnen redden in 
de maatschappij van nu en morgen. 
 
 

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 (5-10%) 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. De 
basisondersteuning op MBS wordt 
gegeven door de primaire functionarissen 
in de leerlingbegeleiding: mentor, 
docent, afdelingshoofd en 
onderwijsondersteunend personeel,  
waarbij de mentor het eerste aanspreekpunt  
is voor de leerling en de contacten met de ouders onderhoudt. 
 
Ondersteuning op MBS   
 
De basisondersteuning bestaat uit: 

 Een persoonlijke intake voor elke leerling uit groep 8, die zich bij ons aanmeldt. 
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 Een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor elke leerling die langdurige ondersteuning  
ontvangt. 

 Een eerste aanspreekpunt voor elke leerling, de mentor. 

 Het samenstellen van een SchoolLoopbaanDossier, waarin naast de aandacht voor de  
 studieloopbaan, ook uitgebreid aandacht wordt besteed aan persoonlijke ontwikkeling. 

 Het regelmatig laten plaatsvinden van een leerlingbespreking onder leiding van het  
 afdelingshoofd.  

 Het actief uitvoeren van het antipestbeleid. 

 Coördinatie van de ondersteuning door de ondersteuningscoördinator.  
 
De mentor is voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. Het is voor hen 
dus duidelijk met wie contact moet worden gezocht, wanneer extra ondersteuning gewenst is.                                                                                                          
Het antipestbeleid is op de Melanchthon Business School verweven in de schoolcultuur. Respect 
voor elkaar en voor elkaars eigendommen staan bij ons hoog in het vaandel. Wanneer er signalen 
zijn dat er toch zaken voorvallen die niet geaccepteerd worden is ingrijpen door het kleinschalige 
karakter van de school, maar ook zeker door de bezorgdheid van leerlingen naar elkaar toe, vaak 
snel mogelijk.  
 
Basisplusondersteuning 
In klas 1 en 2 worden lessen Small Business aangeboden, waar leerlingen uitgebreid aandacht 
besteden aan het ontdekken van de aanwezige talenten en de ontwikkeling hiervan. Naast het 
ontwikkelen van talenten, worden tijdens de mentor- en LOB-lessen ook aandacht besteed aan de 
ontwikkeling van (sociale) vaardigheden.  In klas 1 wordt de sociale vaardigheden training ‘Rots en 
Water,’ aangeboden, voor leerlingen die hier baat bij hebben. Een gecertificeerde collega verzorgt 
deze lessen. Leerlingen ontvangen na deelname een certificaat.                                                                                                                           
 
Remedial Teaching wordt op de MBS aangeboden voor de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen.  
In klas 1 en 2 kunnen de leerlingen naar behoefte huiswerkbegeleiding ontvangen, onder leiding van 
vakdocenten. In klas 3 en 4 is er een plusuur terug te vinden in het rooster. Leerlingen kunnen daar 
docenten benaderen voor extra ondersteuning in de examenvakken.                                                   
 
Uiteraard bestaat het belangrijkste deel van de basisplusondersteuning uit de werkzaamheden van 
het ondersteuningsteam. Elk lid van het ondersteuningsteam heeft zijn eigen expertise, waardoor 
het mogelijk is om een scala aan ondersteuning aan te kunnen bieden. De 
ondersteuningscoördinator stuurt het ondersteuningsteam aan en zorgt ervoor dat, wanneer nodig, 
een leerling de juiste ondersteuning kan ontvangen.  
 
Extra ondersteuning 
Tenslotte werken wij als school nauw samen met de leerplichtambtenaar van de gemeente 
Lansingerland, de jeugdverpleegkundige en de consulent van Koers VO. Op school functioneert een 
collega van schoolmaatschappelijk werk (SMW), een begeleider passend onderwijs (BPO) en een 
studieloopbaan coach (SLC). Op hun beurt begeleiden zij allemaal het ondersteuningsteam op 
school. Elke leerling uit klas 2 heeft verder, na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) en de 
leerling zelf, een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Tijdens het gesprek is er aandacht voor de 
gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en welbevinden. Indien nodig vindt terugkoppeling plaats 
naar de ondersteuningscoördinator, mentor, afdelingshoofd en uiteraard de ouder(s)/verzorgers.  
Ook met de wijkagent onderhoudt MBS, indien nodig een nauw contact, waarbij ingrijpen snel 
mogelijk is.  
 
 

Doel 4: Ondersteuningsstructuur woonplaatsgericht 

Situatie in 2020: De ondersteuningstructuur van MBS en het netwerk is op orde en functioneert 
uitstekend. 
 

Situatie in 2024: Binnen de ondersteuningstructuur is het netwerk woonplaatsgericht aangepast 
aan de streekschoolfunctie van MBS en zijn contacten met gemeenten en nieuwe partijen ingebed 
in de zorgstructuur.  
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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 de 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  
MBS plant preventief jaarlijks structureel extra onderwijstijd om voorkomend lesuitval op te 
vangen. Daarnaast worden lesuitval beperkende maatregelen genomen, zoals standaarduren voor 
elke docent ter vervanging van zieke collega’s. 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, extra huiswerk net en zonder inzet digitale middelen. 
 

Doel 5 : Duurzaam beleid beperking lesuitval MBS 

Situatie in 2020: MBS biedt jaarlijks voldoende onderwijstijd aan.  
 

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 werkdruk van de collega’s 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. 

 
Bedrijven in Oostland 
MBS werkt samen met bedrijfspartners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven. 
MBS bestaat sinds 1948. Nogal wat ondernemers op de bedrijven en instellingen in de regio zijn oud-
leerling van de school. MBS werkt met veel bedrijven samen voor stage, praktijkleren, excursies en 
projecten. Het stagebestand van de school kent inmiddels ca.1000 stageadressen.  
 
Gemeenten 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 gereld contact met de 
burgemeester van Lansingerland. 
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Veiligheidsregio Rotterdam 
MBS onderhoudt een constructief contact met de veiligheidsregio Rotterdam, waarvan Lansingerland 
deel uitmaakt. De districtchef Politie waar Lansingerland onder valt komt minimaal een maal per 
jaar langs om de stand van zaken met elkaar door te nemen. Met wijkagenten is regelmatig 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. 
 
Business Service Center 
Via het BSC van de school kunnen particulieren, basisscholen, instellingen en bedrijven opdrachten 
geven aan de MBS. Jaarlijks wordt gewerkt een groot aantal opdrachten om te zetten in projecten, 
waarmee de leerlingen leren binnen een betekenisvolle context. 
 
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’.  
 
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.  
 
VHG 
Met de landelijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) wordt ingezet op 
praktijkleren bij regionale groenbedrijven: op deze wijze ontwikkelen de leerlingen een beter 
beroepsbeeld.  
 

 
In het VHG-project maken leerlingen kennis met de beroepspraktijk op locatie  

http://www.koersvo.nl/vereniging
http://www.koersvo.nl/vereniging
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Hybride leren 
MBS ontwikkelt in opdracht van SOB Oostland vormen van hybride leren voor beroepsgerichte 
vakonderdelen zoals keuzevakken binnen de profielen D & P en Groen. Binnen het project werkt 
MBS samen met vertegenwoordigers van bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven, zoals VNO NCW 
(afdeling Oostland), Glastuinbouw Nederland en Vereniging Hoveniers & Groenvoorzieners (VHG). 
 
Educatieve schooltuin 
Samen met de 5 basisscholen in Bleiswijk, BSO ‘Zus & ZO’, groenbedrijf van der Spek, VHG en 
gemeente Lansingerland realiseert MBS een educatieve schooltuin voor jonge burgers in Bleiswijk 
gericht op natuur & milieu. Leerlingen van MBS begeleiden in de toekomst leerlingen van 
basisscholen en kinderen van BSO bij allerlei activiteiten in de schooltuin. Ook volgen studenten van 
pabo ‘Thomas More’ uit Rotterdam jaarlijks enkele buitenlessen voor hun minor ‘Buitenschools 
leren’.  
 
Learnlabs 
Landelijk neemt MBS (samen met Berkroden) 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 betreft vooral het 
uitwisselen van ervaringen, tips en tops, knelpunten en dergelijke m.b.t. digitaal onderwijs. 
 
Lentiz onderwijsgroep 
MBS heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Lentiz onderwijsgroep en Lentiz mbo 
Oostland is gestart op 1-8-2018. Voor leerlingen die doorstromen naar mbo opleidingen is op dit 
moment een aantal versnelde opleidingen gerealiseerd. Op deze wijze wordt tijdswinst geboekt 
binnen efficiënt ingerichte opleidingen. Vanuit een gebiedsgerichte visie ontwikkelt het mbo 
Oostland samen met lokale en regionale bedrijven een passend opleidingsportfolio. Groen, handel & 
logistiek, toegepaste biologie vormen de basis conform de bedrijvigheid die wordt geschetst in de 
Economische Visie 2025 van de gemeente Lansingerland.  
 
Het Groene Lyceum (HGL) 
Speciaal is Het Groene Lyceum, een praktische leerroute naar het hbo. Leerlingen/studenten 
behalen achtereenvolgens een GL-diploma gevolgd door een mbo-diploma niveau 4. De succesvolle 
leerroute verwisselt in 2020 de experimentele (onder de Technologieroute) voor de regulier erkende 
status mogelijk gemaakt door de Wet Sterk Beroepsonderwijs. De leerroute duurt standaard 6 jaar, 
waarbij twee diploma’s (vmbo gl en mbo niveau 4) worden behaald. Indien mogelijk voor de snelle 
individuele student is ook de opleiding binnen 5 jaar af te ronden. HGL wordt aangeboden door MBS 
in nauwe samenwerking met Lentiz mbo Oostland in hetzelfde gebouw. Bleiswijk is een van 13 
plaatsen in Nederland waar HGL te volgen is. Met alle opleidingsplaatsen worden intensieve 
contacten in een HGL-netwerk onderhouden. 
 
 
Lidmaatschappen MBS     
MBS is lid van: 
 

 VO Raad (Utrecht) 

 Vereniging Buitengewoon Groen (Amersfoort); 
     MBS levert voorzitter 

 Platform vmbo Groen i.o. (Wageningen); lid DB  

 Platform Dienstverlening & Producten (Deventer) 

 Samenwerkende Groene Lycea in Nederland (Meppel/Groningen) 

 Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland (Berkel & Rodenrijs) 

 SWV Bureau Koers VO (Rotterdam) 

 I-Scholen Groep (Utrecht)  

 VNO NCW Lansingerland (Bergschenhoek) 

 Greenport West Holland (Zoetermeer) 

 Arbeidsmarktoverleg Glastuinbouw Nederland (Zoetermeer) 

 BOVO-overleg basisonderwijs en voortgezet onderwijs in Lansingerland; MBS levert  
 voorzitter 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.vbgscholen.nl%2F&psig=AOvVaw0xef9Pz8LMLxMUgzkLdDlH&ust=1592484758002000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDq-ZbyiOoCFQAAAAAdAAAAABAD
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Doel 6: Netwerk MBS verbreden en verdiepen 

Situatie in 2020: Het netwerk MBS is verbonden met de reguliere business in de regio en landelijk 
met groen onderwijs. 
 

Situatie in 2024: Het netwerk MBS is regionaal verbonden met de innovatieve en reguliere 
business in het Oostland en landelijk met de groene beroepskolom en alle stakeholders 
 

 

 
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. 

 
Het motto van Melanchthon: “je mag er zijn, je doet ertoe” is voor de vestiging MBS te vertalen in: 
‘leren, denken, durven, doen’.  
 
Tijdens de stage streven we een aantal doelen na:  

 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 
 

 
 Leren in de praktijk van een bedrijf 
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Schema invulling stage op MBS 

 

Leerweg  Leerweg bbl/kbl Leerweg gl Het Groene Lyceum 

Leerjaar 3 2 blokstages 
(elk 2 weken) 

2 blokstages (totaal 3 
weken) 

3 blokstages (totaal 3 
weken) – 3 sectoren. 

   

Leerjaar 4 dagstage/lintstage 
(8 maanden) 

2 weekstages dagstage/lintstage (8 
maanden) 

3 weekstages  2 weekstages 

 
 
 

Doel 7: Praktijkvorming is integraal onderdeel van het opleidingsprogramma 

Situatie in 2020: MBS zet stage in voor praktijkvorming van de leerlingen naast de binnenschoolse 
component. 
 

Situatie in 2024: MBS zet stage in voor praktijkvorming binnen een geïntegreerd programma, 
waarin de taken binnen- en buitenschools zijn verdeeld (zoals bij hybride leren).  
 

 
 

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 MBS. 
 
Uitgangspunten van het toetsbeleid zijn, dat op MBS wordt gewerkt met valide, betrouwbare, 
doelmatige en transparante toetsen. MBS werkt sinds 2012 met een vastgesteld toetsbeleid.  
 
Tijdens het traject van opbrengstgericht werken van 2018-2020 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. 
 

Op MBS 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. 
 
 

Piramide van Miller

Weten

Weten hoe

Tonen

Doen

Kennis

Handelen
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4 Schoolklimaat 

4.1 Veiligheid 
MBS neemt deel aan de monitoring veiligheid zoals dat vanuit de gemeente Lansingerland 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 drie 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 met de 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 en heeft geleid tot het predicaat ‘Veilige School’, dat in 2018 aan MBS 
Bleiswijk is uitgereikt door de gemeente Lansingerland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Certificaat ‘Veilige School’ (gemeente Lansingerland) 
 
 

Doel 8: Opbrengstgericht toetsbeleid MBS passend bij onderwijsvisie van de school 

Situatie in 2020: MBS voert het toetsbeleid uit. 
 

Situatie in 2024: Toetsen zijn opbrengstgericht genormeerd voor alle vakken en hebben daarmee 
een voorspellende waarde binnen doorlopende leerlijnen in de leerwegen. 
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Anti-pestbeleid 
Melanchthon breed functioneert het anti-pest beleid. Dit beleid is samengevat in het anti-
pestbeleidsplan. 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 coördinatoren 
Het anti-pestbeleid is ingebed in de dagelijkse praktijk op MBS. Op MBS zijn twee anti-pest 
coördinatoren (APC) actief, zowel in onder- als in bovenbouw. Pesten kan alleen worden aangepakt 
als iedereen 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 2e lijns functionaris onderhoudt de APC nauwe contacten met de zorgcoördinator en de directie 
van MBS. 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 9: Voorkomen is beter dan genezen 

Situatie in 2020: MBS bezit het veiligheidscertificaat, zoals dit binnen de Veiligheidsregio 

Rotterdam is afgesproken. 

Situatie in 2024: jaarlijkse evaluatie van het veiligheidsbeleid leidt tot verbetering  en tot een 

‘up to date’ Veiligheidscertificaat voor MBS Bleiswijk 
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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 positieve sfeer in de klas, waar orde en 
veiligheid heel belangrijk zijn, waar een docent voor de klas staat die hoge verwachtingen van de 
leerlingen heeft en goede resultaten wil bereiken. 
 

 
Resultaten zullen beter worden als het pedagogisch klimaat in de klas goed is, maar dat de  
sfeer bijdraagt aan persoonsvorming vinden wij misschien nog wel belangrijker. 
 
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 MBS 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).  
 

Doel 10: 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 docent 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. Een pedagogisch competente docent zorgt 
ervoor dat de kinderen weten dat ze erbij horen en welkom zijn; weten dat ze gewaardeerd 
worden; ze 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 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjktaH37Y3gAhXIY1AKHZ26A8AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.herautonline.nl/?p=66052&psig=AOvVaw0msHPrqbhe-Gsc0T1Gw7xi&ust=1548674859876817
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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, maar wij hebben ervoor gekozen deze niet 
openlijk op te hangen. Op aanraden van het leerlingenparlement is het voldoende om de hoofdregel 
te communiceren: ‘Doe normaal’. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
MBS organiseert jaarlijks tal van (buitenschoolse) activiteiten, zoals schoonmaakacties, ‘wendagen’ 
(1e leerjaar), buitenlandse excursies, (Sinterklaas)sportdagen, Ardennenkamp, Kerstviering, 
voorjaarsmarkt en Skills (provinciale en landelijke kampioenschappen beroepsvaardigheden vmbo).  
Op deze evenementen leren leerlingen op een andere niet-schoolse wijze hun talenten te 
ontwikkelen. Veel van deze activiteiten ondersteunen de sfeer op school op een goede wijze en 
komen het pedagogisch klimaat ten goede. In dit verband noemen we ook de ‘Top of the MBS’ die 
jaarlijks in het voorjaar plaatsvindt. Na een voorselectie laten de leerlingen vooral zien wat hun 
talenten zijn op gebied van zang, muziek en dans. De avond wordt druk bezocht door leerlingen, 
ouders en docenten. 
 
 
 

 
Jaarlijks talentenfestival ‘Top of the MBS’  
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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. Tenslotte volgt het berekend eindoordeel. 
 

INDICATOREN  
(3 jaars gemiddelden) 

vmbo bbl vmbo kbl vmbo gl 
 

onderwijspositie (%) 
norm 
resultaat 

- 
-10,05 

- 

onderbouwsnelheid (%) 
norm 
resultaat 

99,33  
95,18  

boven de norm 

bovenbouw succes (%) 
norm 
resultaat 

94,19 
86,97 

boven de norm 

95,44 
86,04 

boven de norm 

94,80 
85,90 

boven de norm 

examencijfers 
norm 
resultaat 

6,48 
6,49 

onder de norm 

6,26 
6,23 

boven de norm 

6,25 
6,18 

boven de norm 

verschil SE-CE 
norm 
resultaat 

-0,24 
0,50 

gering verschil 

0,02 
0,50 

gering verschil 

0,25 
0,50 

gering verschil 

berekend oordeel voldoende voldoende voldoende 

 
Onderwijsresultaten Melanchthon Business School (2020) 

 
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.   
Er is voor MBS geen uitspraak gedaan over de onderwijspositie, omdat deze niet is te meten door de 
onderwijsinspectie. Met name de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo verhinderen de meting. Met 
name de HGL-leerlingen komen met een gemiddeld hoger advies (gl/tl/havo of hoger) in de gl-
opleiding terecht. Daardoor ontstaat er een vertekend beeld in de opbrengsten.  
Intern heeft MBS zelfstandig de meting uitgevoerd en deze komt met + 25 % ruim boven de 
landelijke norm van -10,05 %.  
Dit resultaat drukt uit dat MBS een grote toegevoegde waarde heeft voor de leerlingen. MBS biedt 
meer haar onderwijs kansen, motiveert leerlingen en biedt ondersteuning en begeleiding om de 
leerlingen te ondersteunen. 
 
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 gemiddelde percentage ligt voor MBS op 99,33 
% en ruim boven de 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. MBS scoort in elke leerweg ruim boven de 
norm. In toenemende mate ervaren we dat de determinatie aan het einde van de onderbouw 
effectief is en dat vrijwel het grootste deel van de leerlingen op de juiste plaats terecht komt. In 
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samenhang met dit gegeven zien we ook dat het slagingspercentage onverminderd hoog blijft in alle 
leerwegen de afgelopen jaren. Geconcludeerd kan worden dat de leerlingen gemiddeld geen extra 
tijd nodig hebben om het diploma te halen nadat ze binnen de gedetermineerde leerweg zijn 
geplaatst. 
 
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 MBS is het gemiddelde examencijfer 
alleen bij de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) (door een correctie van de norm mbt lwoo in het 
postcodegebied van de school) met 0,01 punt onder de norm. De andere leerwegen scoren boven de 
landelijke 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 alle leerwegen is slechts een gering verschil geconstateerd tussen het gemiddelde verschil tussen 
de examencijfers van het school en landelijk examen.  
 
Slagingspercentage MBS 
In de onderstaande tabel zijn de slagingspercentages op MBS van de afgelopen jaren weergegeven. 

 

jaar bl kl gl 
 

Totaal 96 99 97 

2020 98 100 98 

 2019 94 100 97 

2018 93 96 98 

2017 95 97 96 

2016 98 100 100 

2015 100 100 94 

Slagingspercentages MBS in 2015-2020 

Verbetertraject: opbrengstgericht werken (OGW) 
Mede op grond van de teruggelopen examenopbrengsten van de school, waarbij het ‘driejaars 
gemiddelde’ van een aantal examenvakken onder druk was komen te staan is een sterke focus gezet 
op opbrengstgericht werken ter verbetering van het rendement in de komende jaren. Samen met de 
(vak)collega’s heeft de school in onder- en bovenbouw en in alle secties systematisch gewerkt aan 
het opstellen en uitvoeren van een integraal verbeterplan. Na een klein jaar dienen de eerste 
positieve resultaten zich aan door verbeterde examenresultaten in de bovenbouw. In de onderbouw 
is een basis gelegd voor een duurzame advies- en determinatieprocedure met de nodige 
veranderaspecten. Feit is dat alle collega’s zijn steeds meer bewust zijn van de oorzaken die onder 
de opbrengsten liggen binnen hun lessen en vak en zich sterk ontwikkelen in 
handelingsbekwaamheid op dit vlak.  
 
Het traject is gestart in 2018-2019 en wordt na evaluatie doorgezet in de daaropvolgende jaren. 
Vakdocenten (secties), mentoren, afdelingshoofden en MT 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. 
 

Doel 11: Onderwijsresultaten MBS boven de landelijke norm 

Situatie in 2020: behalve de onderwijsresultaten van de basisberoepsgerichte leerweg zijn de 
examencijfers boven de landelijke norm. 
 

Situatie in 2024: In alle leerwegen zijn de onderwijsresultaten ingebed in de schoolcultuur  boven 
de landelijke norm. 
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5.2 Sociale en maatschappelijke competenties 
In de visie van MBS Bleiswijk is het onderwijs gericht op kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming. De school staat midden in 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 
het loopbaandossier verzamelen de leerlingen de onderdelen die  
 
In klas 1 en 2 worden lessen Small Business aangeboden, waar leerlingen uitgebreid aandacht 
besteden aan het ontdekken van de aanwezige talenten en de ontwikkeling hiervan. Naast het 
ontwikkelen van talenten, wordt tijdens de talentlessen ook aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van (sociale) vaardigheden.  In klas 1 wordt de sociale vaardigheden training ‘Rots en Water,’ 
aangeboden, voor leerlingen die hier baat bij hebben. Een gecertificeerde collega verzorgt deze 
lessen. Leerlingen ontvangen na deelname een certificaat.                                                                                                                           
 
MBS heeft in 2017-2019 deelgenomen aan het landelijke NRO-onderzoek ‘Toekomstperspectief van 
de leerling centraal’ en heeft zich gericht op 21e eeuwse vaardigheden, die de leerlingen binnen de 
context van binnen- en buitenschoolse lesactiviteiten ontwikkelen. Hoofddoel was deze 
vaardigheden te expliciteren binnen verschillende lessituaties binnen en buiten de school en de 
groei in gedrag bij de leerlingen te meten. Momenteel 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 op dit moment centraal staan zijn 
presenteren, samenwerken, digitale vaardigheden (waaronder mediawijsheid), ondernemendheid en 
probleemoplossend vermogen.  
Vanuit het beroepsgerichte profielvak Groen heeft MBS al de nodige ervaring op gebied van 
(zelf)reflectie. In de vorige versie van het profielvak Groen werd gewerkt met SHL-competenties 
(zoals plannen & organiseren, samenwerken, leren, presenteren). Landelijk is voor deze 
competenties een passende set gedragsomschrijvingen per leerweg opgesteld, geborgd door het 
competentiesysteem van 4Cyourway. Het gedrag voor een competentie is daarbij beschreven in 
verwervingsstappen (‘rubrics’).  Met name de beroepsgerichte vakdocenten hebben ervaring 
opgedaan met het voeren van competentiegesprekken. 
Het aantal vaardigheden wil MBS de komende jaren stapsgewijs uitbreiden. De vaardigheden worden 
tevens onderzocht op geschiktheid voor opname in het LOB-dossier van de leerlingen. 
 
 

 
 

Reflectiegesprek op MBS 
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Doel 12: Groei en ontwikkeling van vaardigheden monitoren 

Situatie in 2020: algemene (21e eeuwse) vaardigheden zijn geïdentificeerd in een deel van de 
lessen. 

Situatie in 2024: de groei en ontwikkeling van algemene (21e eeuwse) vaardigheden van de 
leerlingen worden systematisch in kaart gebracht. 

 
Het onderwijs binnen school is verbonden met de maatschappij buiten school. Het Business Service 
Center maakt het mogelijk dat regelmatig opdrachten gericht de school binnenkomen. 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.  

Loopbaanplan MBS 
Gestimuleerd door de vernieuwing van het vmbo heeft de school alle relevante activiteiten onder 
een nieuwe LOB-paraplu geplaatst en ontbrekende activiteiten toegevoegd met als nieuwe naam 
schoolloopbaanplan (SLP). Als onderdeel van het schoolloopbaanplan (SLP) is vorig schooljaar het 
schoolloopbaangesprek (SLG) geïntroduceerd. Het SLG heeft de plaats ingenomen van de 
traditionele oudergesprekken. De leerling speelt zelf een grote(re) rol tijdens het gesprek. We 
praten niet meer over de leerling maar de leerling praat met ons, de leerling heeft zo veel mogelijk 
de leiding in het gesprek, uiteraard in ontwikkeling en naar vermogen. Uitkomsten van het gesprek 
worden opgenomen in het schoolloopbandossier (SLD).  
 

HULPKAART SCHOOLLOOPBAANGESPREK LEERLING 
 
Tijdens het gesprek: 

1. Je laat je SLP zien aan je ouders en de docent en vertelt welk 
diploma je wilt gaan halen en wat je doel voor dit schooljaar is. 

2. Je laat je cijfers aan de docent en je ouders zien. 
3. Vertel (heel tactisch) aan de hand van de cijfers wat er goed gaat… 
4. Je vertelt nu aan de docent waarom een gesprek met hem of haar 

is aangevraagd* (want meestal is dat omdat er iets minder goed 
gaat). 

5. Probeer zelf te bespreken wat jij beter of anders kunt doen om je 
jaardoel te halen, of wat je ouders, de docent of je klasgenoten 
kunnen doen**. Vind je dit moeilijk? Je ouders of de docent kunnen 
natuurlijk helpen. 

6. Vraag of de docent of je ouders nog iets willen bespreken. 
7. Worden er afspraken gemaakt? Herhaal ze nog een keer en 

schrijf/typ ze daarna op de achterkant van je SLP (dit mag ook 
eerst op een blaadje). Vul zo nodig je SLP aan. 

8. Ouder en docent zetten een paraaf op de achterkant van het SLP. 
 

*  dit hoeft alleen als jij of je ouders het gesprek hebben aangevraagd. 

** bijvoorbeeld op tijd beginnen met leren, in je agenda kijken, je  
   houden aan de regels, afspraak met de docent over huiswerk, hulp  
   van klasgenoten, overhoren, helpen tas inpakken, enzovoort 

 
Hulpkaart voor de leerling voor het schoolloopbaangesprek (SLG) 

 
Digitale vaardigheden 
In 2015-2016 is MBS (samen met Melanchthon Berkroden) 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.  
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Doel 13: 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. 
 

 
HGL en SHL-competenties 
Binnen Het Groene Lyceum vindt een aanscherping plaats van de volgende SHL-competenties: 
onderzoeken, samenwerken en overleggen, gedrevenheid en ambitie vertonen, presenteren,  
kwaliteit leveren. In alle HGL-lessen wordt aandacht besteed aan generieke studievaardigheden 
voor doorstroom van mbo naar hbo.  
  

5.3 Vervolgsucces  
MBS monitort jaarlijks de uitstroom van haar leerlingen naar het vervolgonderwijs.  

Op basis van de uitstroomgegevens van de afgelopen 5 examenjaren (2014-2019) ontstaat het 
volgende beeld. 
 

 
 
Slechts enkele leerlingen stromen door naar het havo. De overgrote meerderheid zet zijn 
leerloopbaan voort in het mbo.  
Gemiddeld kies 47 % van de examenleerlingen voor een vervolgopleiding in de GWDV-sectoren, 
waarmee een verzameling mbo-opleidingen op gebied van Gezondheid, Welzijn, Dienstverlening en 
Veiligheid (* GWDV) wordt aangeduid. 
  
MBS bereikt een relatief grote doorstroming binnen de groen sector (28 %). Deze hoge uitslag is toe 
te schrijven aan de doorlopende leerlijnen vmbo-mbo Groen, die de school samen met haar mbo-
partner realiseert. De mbo-opleidingen in de sector techniek kennen een gemiddelde doorstroom 
van 16 %, terwijl de opleidingen in de sector Economie door gemiddeld 9 % van de examenleerlingen 
worden gekozen in 2014-2019. 
 
 

Doel 14: Alumnibeleid MBS en evaluatie LOB-programma 

Situatie in 2020: De doorstroom van de examenleerlingen MBS is bekend en gedocumenteerd. 
 

Situatie in 2024: De examenleerlingen MBS zijn bevraagd op hun tevredenheid van de 
voorbereiding van hun keuze van de vervolgopleiding en de inhoudelijke aansluiting van het 
lesprogramma MBS. Daarbij is het gevolgde LOB-programma geëvalueerd en bijgesteld. 
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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’ (zie bronnen). 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 15: 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 16: 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 
vestigingsdirecteur. Aanvullend vinden regelmatige gesprekken plaats tussen directeur onderwijs, 
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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 management rapportages gekoppeld aan ons  
Leerlingadministratiesysteem: SOMToday)   

 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 frequent breed managementoverleg plaats tussen AD en de vestigingsdirecteuren. 
 

Kwaliteitszorg op MBS 
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 
MBS 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), 
diverse externe contacten met bijvoorbeeld Lentiz 
onderwijsgroep, gemeente Lansingerland, 
ondernemers Oostland, regio West VBG, SOB Oostland, 
BOVO en dergelijke. Daarnaast is kwaliteitszorg van 
toepassing op een groot aantal interne processen en 
diensten van de school  

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  
Goed in beeld brengen gegevens van leerlingen bij instroom (advies, CITO, eventuele 
leerachterstanden, gedrag). Deze analyse wordt sinds twee jaar gemaakt en verwerkt in de 
klassenoverzichten en wordt via de afdelingshoofden gecommuniceerd met de docenten. Tijdens 
rapportvergaderingen, leerlingbesprekingen en determinatievergaderingen worden deze gegevens 
betrokken bij de besluitvorming.   
 
Monitoring doorstroom 
In beeld brengen 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. 
 
Personeelsbeleid 
Aannamebeleid is gericht op kwaliteit, gesprekscyclus, functiemix gebruikt om secties te 
versterken.  
 
Als MBS beseffen we 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 MBS door: 
- Wekelijkse VMT-vergaderingen met frequente terugkoppeling vanuit de afdelingen 
- Sectie(leiders)vergaderingen 
- Personeelsbijeenkomsten 
- Studiemiddagen en de jaarlijkse Tweedaagse 
- Melanchthonbreed overleg op diverse terreinen: PR, Onderwijs, Facilitair, Personeelszaken,  
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- 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 MBS functioneert het vakwerkplan. Binnen het plan worden afspraken over het 
waarom van het vak, het wat zoals leerdoelen, inhoud, toetsing en het hoe 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.  
 
Jaarplannen 
Jaarlijks stelt MBS een Jaarplan op. Binnen het Jaarplan worden speerpunten beschreven die extra 
aandacht krijgen binnen de ontwikkeling van de school. De afzonderlijke speerpunten van de 
jaarplannen sluiten aan bij het Schoolplan MBS.  In de afsluitende managementmatrix van het 
Jaarplan staat omschreven wanneer het doel is gepland, 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. 
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6.2 Kwaliteitscultuur 
 
Kwaliteitscultuur 
Met de intrede in het nieuwe schoolgebouw is de extra ruimte in het rooster benut een vast werk- 
en 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. 
 

Cyclus samenwerking docenten aan onderwijskwaliteit 

week donderdagmiddag 14.30-15.45 uur 15.45-17.00 uur 

1 onderbouw/lesgevenden onderbouw/mentoren 

2 bovenbouw/lesgevenden bovenbouw/mentoren 

3 mbo/lesgevenden mbo/mentoren 

4 sectievergaderingen 

5 personeelsvergadering 

 
Tweedaagse MBS 
Sinds 2015 vindt jaarlijks de Tweedaagse MBS plaats voor het gehele personeel. De organisatie ligt 
in handen van het MT, aangevuld met personeelsleden en externe deskundigen. Om het jaar vindt 
de Tweedaagse MBS extern plaats. De onderwerpen sluiten jaarlijks aan bij de speerpunten van het 
actuele Jaarplan MBS. 
 
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.  
Binnen het team is na een evaluatie het instrument geïmplementeerd als onderdeel van de 
gesprekscyclus (zie hoofdstuk 7 Personeelsbeleid). 
 
 
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 
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 vestiging overstijgende 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. 
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Op Melanchthon Business School staan 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. 
 
Leerlingenparlement MBS 
Om die redenen heeft het Leerlingenparlement een belangrijke plaats binnen de MBS. 
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. 
Zo heeft het Leerlingenparlement een belangrijke rol gespeeld in het proces van de prachtige 
nieuwbouw van onze school. 
Het Leerlingenparlement vergadert 3 à 4 keer per jaar en de besproken onderwerpen worden 
teruggekoppeld naar de leerlingen, de schoolleiding en de andere medewerkers. 
 
Ouderklankbordgroep MBS 
Melanchthon Business school 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 3 á 4 keer per jaar uit deel te nemen aan ‘Thema-avonden’ of 
panelgesprekken in het kader van de Ouderklankbordgroep. De ouders ontvangen voor deze avonden 
een uitnodiging via de mail en de data worden in de agenda op de website vermeld. 
 
Bedrijven in regio 
De school participeert in het overleg van het Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijven Oostland. 
De school heeft een ‘klankbordgroep bedrijven & instellingen’ waarmee gesprekken worden gevoerd 
over het aanbod en profilering van de school.  
 
Landelijke netwerk en verenigingen 
MBS heeft een groot netwerk en is actief lid van verschillende verenigingen en 
samenwerkingsverbanden. Voor een overzicht daarvan zie het schema op pagina 26. 
 
 

Doel 17:  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. 

 
Personeelsbeleid MBS 
MBS streeft ernaar om met uitsluitend bevoegde docenten het onderwijs aan te bieden. Een deel 
van de (bevoegde) docenten wordt bekwaam geacht om een 2e of zelfs 3e vak te geven. Dat past 
goed in het beleid (niet juiste woord) van ‘minder handen voor de klas’ wat m.n. voor bbl-
leerlingen een meerwaarde kan zijn.  
 
Gesprekscyclus docenten 
De standaard gesprekcyclus voor docenten bestaat op de MBS uit: 

 startgesprek (september) 

 lesbezoeken 

 functioneringsgesprek (frequentie een keer per twee jaar) 

 beoordelingsgesprek (frequentie: een keer per twee jaar)  
 
De cyclus voor nieuwe docenten ziet er als volgt uit: 

 sollicitatiegesprek(ken) en proefles(sen) 

 startgesprek  

 lesbezoeken 
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 functioneringsgesprek 

 (benoemingsgesprek) 
 
De cyclus voor de benoeming van LC/LD-docenten kent de volgende onderdelen: 

 sollicitatiegesprek  

 opdrachtgesprek  

 lesbezoeken 

 voortgangsgesprek(ken) 

 eindgesprek  

 (benoemingsgesprek) 
 
Onbevoegde docenten studeren om deze bevoegdheid te behalen en men hen worden afspraken 
gemaakt dit binnen een bepaald aantal jaren te realiseren. Ook hebben studenten uit de OSR soms  
een kleine aanstelling voor het vak waarvoor zij studeren. De studenten en nieuwe collega’s worden 
begeleid door een (opgeleide) vakcoach en hun lessen worden regelmatig bezocht. Dat geldt 
trouwens ook voor alle docenten. Van team MBS wordt verwacht dat zij een actieve houding hebben 
t.a.v. de deskundigheidsbevordering. Secties gaan (twee) jaarlijks naar vakcongressen/scholingen.  
Deze zijn vaak vak gerelateerd, maar soms ook MBS-breed. Docenten worden hierin gefaciliteerd. 
Docenten kunnen ook individueel aangeven waar zij in geschoold willen worden. De docenten 
nemen zelf ook initiatieven. Het instrument DOT wordt gebruikt voor het lesbezoek en om feed 
back te geven aan alle docenten. Op MBS willen we taken en verantwoordelijkheden zo laag 
mogelijk in de organisatie leggen. Ook is er bewust beleid om ook de ‘grote taken’ zoals decanaat, 
stage en roostertaak voor een deel bij het onderwijsgevend personeel onder te brengen. De mix van 
lesgevende en niet lesgevende taken geeft veel voldoening en werkplezier. Daarnaast is het beleid 
gericht op facilitering van het personeel met betrekking tot: 
 

 Roosterwensen 

 Inzet LPB-verlof 

 Toekennen van taken 

 Inzet losse uren of blokuren 

 Individuele scholing 

 Aanpassing aanstelling 

 Inzet ouderschapsverlof of inzet gespaarde LPB-uren 

 Lesgevende taak in onder- of bovenbouw en leerweg 
 
Als schoolleiding proberen zoveel mogelijk deze wensen te faciliteren om de duurzame 
inzetbaarheid van het personeel te borgen. Het team heeft inspraak in het ontwikkelen van beleid. 
Dit wordt gedaan in de vorm van regelmatig overleg tijdens de personeelsvergaderingen. 
Het MT 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 van MBS bestaat in 2020 uit 6 personen (2 vrouwen en 4 mannen). MBS heeft niet expliciet 
beleid op de verhouding vrouwen/mannen binnen de schoolleiding. Het tot nu toe gehanteerde 
uitgangspunt hierbij is de meest geschikte kandidaat.  
 
MBS kent een actief leerlingparlement dat zich met name richt op het organiseren van diverse 
activiteiten, waarbij leerlingen een actieve rol nemen. De mogelijkheden voor invloed van de 
leerlingen op het personeelsbeleid wordt onderzocht. 
 

Doel 18: Personeelsbeleid MBS 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 is 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 MBS een effectief personeelsbeleid en stelt 
de HRM-instrumenten daartoe bij. 
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8 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. 
 
Melanchthon Business School  
MBS is gehuisvest sinds maart 2017 in een gloednieuw modern en duurzaam schoolgebouw. In het 
gebouw is nu ruimte voor onder- én bovenbouw die tot 2017 in twee aparte schoolgebouwen waren 
gehuisvest. Het gebouw van de MBS past buitengewoon goed in het Bleiswijkse landschap. Het is 
duurzaam, licht en compleet ingericht voor modern, eigentijds beroepsonderwijs en beschikt over 
faciliteiten voor  theorie- en praktijklessen. De modern ruime kas completeert de huisvesting. 
 
Tijdens de nieuwbouw van de school zijn er concessies gedaan op een aantal aspecten van het 
gebouw die we willen verbeteren en zullen leiden tot investeringen voor de komende jaren.  
Het gaat met name om de volgende zaken: 

 Creëren van extra kantoorruimte(n) 

 Het verbeteren van de akoestiek in de lokalen 

 Het verbeteren van het schoolterrein  

 
Zoals genoemd is Lentiz mbo Oostland sinds de oprichting op 1-8-2018 gehuisvest in het gebouw van 
MBS. Hoewel een deel van mbo Oostland op termijn zal verhuizen naar een andere locatie in 
Bleiswijk (dichter op de A12, nabij het NS-station Bleizo), is er door de sterke groei van het aantal 
studenten op korte termijn dringende behoefte aan extra huisvesting voor het mbo.  
 

Doel 19: Huisvesting MBS duurzaam op orde 

Situatie in 2020: MBS beschikt over een prachtig schoolgebouw, waarbij echter dringend 
kwaliteitsverbeteringen nodig zijn op gebied van akoestiek, schoolterrein en kantoorruimten. 
Door de inwoning van een sterk groeiend mbo Oostland is extra (tijdelijke) huisvesting 
noodzakelijk. 

Situatie in 2024: MBS heeft alle de huisvesting in kwantitatief en kwalitatief opzicht op orde. 
Voor mbo Oostland is een duurzame oplossing binnen bereik. 
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9 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 2020-
2021 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 20: 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.  

 
 

9.2 Sponsorbeleid 
Melanchthon Business School participeert regelmatig in (landelijke) projecten, zoals het project 
‘Onderwijs van buiten naar binnen’ (hybride leren’ 2018-2020), Learnlabs (VO Raad), MIP (VBG),  
NRO-project ‘Het leren van de leerling centraal’ en ‘Hybride leren Glastuinbouw Oostland’ dat is 
mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland en Colland Arbeidsmarkt. Ook realiseert de school 
jaarlijks lokale en regionale projecten in het kader van Business Service Center. Met de basisscholen 
van Spectrum SPCO realiseert MBS (samen met Berkroden) een POVO traject in Lansingerland 
gericht op leerlingen van groep 8 die een steuntje in de rug nodig hebben bij de overstap van basis- 
naar voortgezet onderwijs. MBS Bleiswijk is sinds 2019 schoolambassadeur van Grow Wizz Kid en 
heeft samen met de partners Stichting ‘De Levende Tuin Bleiswijk’ opgericht ten behoeve van de 
exploitatie van De Levende Tuin Bleiswijk.  Ook onderneemt de school jaarlijks projecten samen 
met WUR Glastuinbouw Bleiswijk.  
 
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 
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school niet in het geding komen. De bijdragen dienen de onderwijsvisie van Melanchthon Business 
School te ondersteunen. Alle giften worden op transparante wijze kenbaar gemaakt in de school. 
 
 
 
 
 

 
 

MBS: Groen en Technologie verbonden in het onderwijs



10 Overzicht doelen schoolplan 
Het is niet mogelijk om alle doelen die in dit 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 Pijler1 2020-
2021 

2021-
2022 

2022-
2023 

2023-
2024 

1. Leiderschap lager in de organisatie 4 x x   

2. Streekschool van en voor de leerlingen in het Oostland 3 x x   

3. Gebiedsgericht onderwijsaanbod dat op hybride wijze is verbonden met bedrijven 2, 4 x x x  

4. Ondersteuningsstructuur woonplaatsgericht 1, 3, 4 x x   

5. Duurzaam beleid beperking lesuitval MBS 1, 4 x    

6. Netwerk MBS verbreden en verdiepen 3, 4, 5 x x x x 

7. Praktijkvorming is integraal onderdeel van het opleidingsprogramma 1, 2  x x  

8. Opbrengstgericht toetsbeleid MBS passend bij de onderwijsvisie van de school 1, 4 x x   

9. Voorkomen is beter dan genezen 1, 3, 4  x  x 

10. Positief en ambitieus pedagogisch klimaat 1, 4  x x x 

11. Onderwijsresultaten MBS boven de landelijke norm 1, 4 x    

12. Groei en ontwikkeling van vaardigheden monitoren 2,,4   x x 

13. Digitale vaardigheden en meest geschikte device 1, 2 x x   

14. Alumnibeleid MBS en evaluatie LOB-programma 4  x x x 

15. Kwaliteitskalender kwaliteitszorg 4 x x   

16.  Zicht op kwaliteit vestiging 4 x x x x 

17.  Versterken medezeggenschap op vestiging 4 x    

18.. Personeelsbeleid MBS 2.0 4, 5 x x x x 

19. Huisvesting MBS duurzaam op orde 1, 2, 4 x x   

20. Begroting per vestiging 4 x x x x 
 

1CVO pijlers 

1. Goed onderwijs voor het leven   2. Vernieuwend onderwijs, bij de tijd  5. Met plezier samen sterk 
3. Inclusieve identiteit: ontmoeting 4. Professioneel en lerend 

                                                           
1 Onder pijler kan aangegeven worden onder welke van de vijf strategische pijlers van CVO het doel valt.  
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