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Sprekend onderwijs

Melanchthon is een school in Rotterdam en 
Lansingerland die midden in de samenleving 
staat. Het onderwijs op onze negen vestigingen 
speelt daarom niet alleen in op landelijke 
ontwikkelingen, maar ook op die in de regio, 
de gemeente en de wijk. Hiernaast wordt de 
wereld steeds ‘kleiner’ en zijn we steeds sneller 
op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt. 
Melanchthon bereidt haar leerlingen met 
de kennis van nu voor op de wereld en 
leefomgeving van morgen. Daarom stemmen 
we ons onderwijs mede af op wat er in 
Nederland wordt geïnnoveerd en bedacht, 
in Europa wordt besloten en in de wereld 
plaatsvindt. 
Melanchthon is een onderwijskundige biotoop 
en dit zal de komende jaren zo blijven. Elke 
vestiging staat in een andere wijk of gemeente 
met een eigen leefomgeving. Het is dan ook van 
belang dat elke vestiging haar eigen optimale 
leeromgeving creëert. Een leeromgeving die 
wordt geïnspireerd door een open blik op de 
zich continue veranderende samenleving. 
Het hebben van een open blik is één van de 
belangrijke voorwaarden voor de vormgeving 
van ons dagelijks onderwijs en de beweging die 
hiervoor nodig is. 
Melanchthon haalt haar kracht mede uit de 
aanwezige diversiteit. We zien de diversiteit in 
de samenstelling van de schoolpopulatie, de 
levensfase van de vestigingen, de omgeving 
waarin de vestigingen staan en de aanwezige 
ervaring en kennis als inspiratiebron voor de 
verdere ontwikkeling van onze school. De 
verbinding binnen de aanwezige diversiteit 
biedt de school de komende jaren nieuwe 
perspectieven en kansen.  

Melanchthon is een school met respect voor het 
verleden, is sterk in het heden en wil volop in 
beweging zijn met het oog op de toekomst. Om 
dit te kunnen realiseren wordt het schoolplan 
jaarlijks vertaald naar vestigingseigen 
ontwikkelagenda’s. De optelsom van de negen 
ontwikkelagenda’s is de inhoudelijke uitvoering 
van het schoolplan. De ontwikkelagenda 
kent een Melanchthonbrede eenduidige en 
daarmee herkenbare opbouw. Vanuit deze 
opbouw construeren alle vestigingen een 
toekomstgerichte en bij hun eigen omgeving en 
levensfase passende leeromgeving. 
De ontwikkelagenda’s vormen de basis voor 
het gesprek tussen de vestigingsdirectie 
en de algemene directie over de daadwer-
kelijke invulling van de gewenste onderwijs-
ontwikkeling. Hiernaast voert de algemene 
directie jaarlijks ‘bilaterale gesprekken’ op alle 
vestigingen. Dit om zich bij de verdere beleids-
ontwikkeling te laten ‘inspireren en voeden’ 
door de belangrijkste ‘stakeholders’ van de 
school, de leerlingen en de medewerkers. 
Het is onze ambitie om binnen alle vestigingen 
van Melanchthon eigentijds onderwijs te 
realiseren dat leerlingen contextrijk opleidt 
voor een waardevol diploma, hen doet beseffen 
dat ze van meerwaarde kunnen zijn voor hun 
directe omgeving en van betekenis kunnen 
zijn voor de vormgeving van de toekomst. Het 
voorliggende schoolplan 2016 – 2018 dient 
hierbij als ons kompas.
Tot slot bedank ik alle collega’s die direct 
en indirect hebben meegewerkt aan de 
totstandkoming van dit schoolplan.

Voorwoord
Nico van den Eijkel
Algemeen directeur Melanchthon
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Inleiding
Harry van Alphen
Directeur onderwijs Melanchthon Ontwikkeling en Perspectief

Wij geven elke dag onderwijs dat aansluit bij de leerlingen en de maatschappij van morgen. Om van 
goed naar beter onderwijs te groeien zijn terugkijken op dat wat goed gaat, nieuwe methoden proberen, 
onderzoek doen en samenwerken onlosmakelijk met elkaar verbonden. We stimuleren creativiteit en 
we stellen doelen, we weten waar we heen gaan. Dit alles om de leerlingen en de collega’s te laten 
ontdekken waar ze voor staan en hen te stimuleren zich te ontwikkelen tot wie zij zijn. Dát proces, wie 
wij zijn en waar wij voor staan, staat in dit schoolplan beschreven. Elke ontwikkeling begint met een 
uitdagende maar duidelijke droom, een ‘punt op de horizon’, een bestemming. Hieronder staat een 
bestemming, een caleidoscoop van een ideale leeromgeving:

Vandaag
Onze scholen bieden de leerlingen kansen om succesvol te worden in de samenleving. Ik noem zomaar 
enkele voorbeelden: hoog gewaardeerd innovatief technisch onderwijs van BBL (de techniekscholen en 
onderwijs in de kassen van Lansingerland) tot en met VWO (technasium) dat leerlingen méér kansen 
biedt op werk of vervolgonderwijs. Leerlingen die zelf kunnen kiezen of ze versnellen of vertragen in 
hun onderwijsloopbaan. Via de vakmanschaproute en samenwerking met het MBO sneller stof eigen 
maken, na de BBL via een extra examenjaar een KBL-diploma halen of leerlingen kansen bieden enkele 
vakken op een hoger niveau te examineren. Ook het afronden van examenvakken in eerdere leerjaren 
behoort tot de mogelijkheden. Een havo-didactiek die is afgestemd op het HBO en een VWO waar vanaf 
klas één wetenschapsvaardigheden worden aangeleerd. Uitstekend herkenbaar gymnasiumonderwijs 
waar leerlingen niet alleen méér maar ook dieper leren. De leerlingen leren zowel binnen als buiten de 
school, doen thuis extra werk en leren bij of in opdracht van een echt bedrijf. Nieuwe onderwijsvormen 
ontdekken is ons niet vreemd; het MBO aan het VMBO koppelen en ons VHBO zijn hiervan mooie 
voorbeelden. >>
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Waar sta je nu?

Waar ga je heen?
avontuur en zoektocht

Morgen
Onze leerlingen en onze collega’s werken dagelijks in een inspirerende en bijdetijdse leer- en 
werkomgeving. Een leer- en werkomgeving met tal van mogelijkheden om te groeien in kennis en 
vaardigheden die ertoe doen in deze 21e eeuw. Kennis en vaardigheden die verder gaan dan  noodzakelijk 
voor het diploma, ook kennis en vaardigheden die intermenselijk noodzakelijk zijn. Waarden delen als 
respect en verantwoordelijkheid voor elkaar en je leefomgeving.  Elke leerling is welkom, elk mens doet er 
toe en je hoort ergens bij. Daarom willen we leerlingen leren dat ieders perspectief verschillend kan zijn 
en dat gesprekken hierover voeren noodzakelijk is voor een gelukkige samenleving.

Onderwijs maken we samen. De collega’s zijn hoogopgeleid en krijgen de rust en de speelruimte hun 
vak te verrijken en keuzes te maken om hun onderwijs goed te laten aansluiten bij de leervragen van 
hun leerlingen. Zij zijn experts om hun leerlingen te verleiden meer te willen leren. Leidinggevenden 
zijn dankzij de verschillende data goed op de hoogte van de vorderingen van hun leerlingen, zij voeren 
hierover gesprekken met collega’s, leerlingen en hun ouders. De ouders zijn snel op de hoogte van hoe 
hun zoon of dochter de school beleeft en presteert. Samen maken we van goed onderwijs nog beter 
onderwijs.   
Onze negen vestigingen hebben elk de ideale leeromgeving voor hun leerlingen gedefinieerd, passend bij 
wat Melanchthon is en wie wij zijn. Vanuit de gedachte van de ideale leeromgeving, die zo passend is bij 
elke specifieke doelgroep, werken we dag in dag uit aan de kwaliteit van ons onderwijs. Kwaliteit die veel 
meer is dan de basis op orde en het toepassen van wet- en regelgeving. 

Wij ontwikkelen ons onderwijs naar steeds een beetje beter. 

Inleiding
Harry van Alphen
Directeur onderwijs Melanchthon
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Deel 1: Wij zijn Melanchthon

Wij geloven dat de wereld elke dag beter kan worden. Wij zijn er van overtuigd dat elk van onze 

leerlingen daarin een rol heeft. Daarom ondersteunen wij jongeren in hun persoonlijke vorming. 

Wij kwalificeren leerlingen met een diploma en de vaardigheden om verder te gaan met hun 

opleiding en het verdere leven. Wij vormen een gemeenschap waarin wij jonge mensen de ruimte 

geven om te groeien in intellectueel, sociaal en emotioneel opzicht. 

Melanchthon is een christelijke scholenge-
meenschap waarin we vanuit de overtuiging 
dat alle mensen de moeite waard zijn ons 

onderwijs vormgeven. De kern van ons Melanchthon 
DNA is ‘ieder mens mag er zijn, ieder mens doet er toe’. 
Samen met ons personeel, willen wij een wezenlijke 
en onmisbare bijdrage leveren aan de vorming van 
jonge mensen, onze leerlingen, die de samenleving van 
morgen inhoud zullen geven. Dit doen wij als school, 
waarbij wij onze omgeving actief betrekken en met de 
inzet van onze leerlingen en hun ouders. Onze dubbele 
verankering, in de samenleving en in het evangelie, 
verklaart een deel van onze kracht. Vanuit onze 
christelijke inspiratie vinden wij het belangrijk om, juist in 
een wereld waarbij ongelijkheid en verschillen spanning 
geven tussen (groepen) mensen, bewust te laten merken 
dat iedereen belangrijk is, dat iedereen ertoe doet. Door 
alle mensen, meer en minder betrokken, deze ruimte te 
gunnen, kunnen we over verschillen heenstappen en met 

en van elkaar leren; elkaar verrijken. 
De primaire opdracht van elke school is 
het scheppen van een pedagogische 
context waarin leerlingen de 
kennis en de vaardigheden 
kunnen opdoen die zij nodig 
hebben in hun verdere leven. 
Melanchthon bereidt leerlingen 
voor zodat zij hun tijd op het voortgezet onderwijs 
kunnen afsluiten met een diploma en leert hen die 
vaardigheden aan waarmee zij hun (school-)loopbaan 
kunnen voortzetten. Bovenal beschouwen wij het 
als onze kostbare taak om onze leerlingen te helpen 
opgroeien tot volwaardige mensen. Jonge mensen die 
bereid zijn hun plek in onze maatschappij in te nemen 
en de toekomst mede vorm te geven. Wij voeden onze 
leerlingen niet slechts met de noodzakelijke kennis, 
maar ook op persoonlijk, sociaal, creatief en spiritueel 
vlak. Hiermee geven wij ze een basis om een eigen visie 

Je mag er zijn, je doet er toe

Wij vinden dat iedereen 
een rol heeft in het vormen 

van de samenleving 
van de toekomst

>>
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op mens, samenleving en geloof te ontwikkelen. 
In een pedagogische context die verder reikt dan kennis 
‘voor het diploma’ is het van groot belang dat leerlingen 
betekenisvolle en inspirerende relaties kunnen aangaan 
met elkaar en met hun leraren. Iedere leerling zal 
ervaren dat hij gezien en gekend wordt om vanuit die 
basis te kunnen leren en groeien. Juist in de diversiteit 
die Melanchthon kenmerkt, vinden wij ruimte om met 
elkaar en met onze omgeving de dialoog aan te gaan. 
Door voor te leven hoe belangrijk het is om, met respect 
voor elkaar, de dialoog aan te gaan en ruimte te bieden 
aan ieders perspectief, leren wij onze leerlingen dat zij 
tot nieuwe inzichten kunnen komen door in gesprek te 
gaan met de ander. 

Melanchthon heeft negen vestigingen in de gemeenten 
Rotterdam en Lansingerland. Op deze vestigingen in 
twee ogenschijnlijk zeer verschillende gemeenten 
ontvangen wij dagelijks ruim 5.000 leerlingen. Jongeren 
die bij ons kunnen kiezen uit alle opleidingen van 
vmbo bbl tot en met gymnasium en op een enkele 
vestiging kunnen deze jongeren zelfs een MBO-diploma 
behalen. Ieder van deze jonge mensen wordt door ons 
gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. 

 

Wij geloven 
dat de wereld 
elke dag beter 

kan worden

>>

>>
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Het creëren van een passende pedagogische context is 
op elke vestiging anders. Het onderwijsaanbod van de 
vestiging en de achtergrond van de leerlingen maken 
dat de uitwerking van de onderwijsinhoud verschillend 
is. Gelijk is dat het doel op elk van onze opleidingen 
hetzelfde is, namelijk, het behalen van het diploma en 
het opgroeien tot volwaardige jonge mensen die een 

rol in onze samenleving kunnen en willen spelen. Dit 
bepaalt de kaders waarbinnen de professionals op de 
werkvloer leerervaringen creëren. Zij hebben de kracht 
om hun leerlingen te stimuleren, waarbij de manier 
waarop, verschillend per doelgroep is en accenten kent 
die van individu tot individu verschillen. 
 

Wij zijn ervan overtuigd dat het 
noodzakelijk is om contact te maken 
met je doelgroep om betekenisvolle 

leerervaringen te laten ontstaan 

Ken je elkaar?

Wat weet je 
van elkaar?

Wij vinden dat de mensen die 
dagelijks met de leerlingen werken, 

het beste weten hoe zij een passende 
pedagogische context kunnen creëren 

Iedereen is anders

>>
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Een maatschappij  
in beweging

Wij geloven dat 
groei met vallen 
en opstaan gaat; 

van fouten maken 
kun je leren 

Elke school is een gemeenschap, een samenleving in het klein. Het onderwijs is 

bij uitstek de plaats waar jonge mensen kunnen oefenen en uitproberen, waar 

zij groeien, fouten mogen maken en waar zij leren samen te leven met anderen.  

Juist in een wereld die continue in beweging lijkt, is het aan de school om de 

rust en de ruimte te blijven bieden die jonge mensen zo nodig hebben. >>
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Tegelijkertijd heb je als school een plaats binnen de 
gemeenschap. Elke vestiging heeft contacten op 
lokaal niveau, met de wijk of het dorp waarin de 
school staat, met bedrijven en ondernemers waar je 
diensten afneemt of waar je leerlingen stage lopen. 
Gebeurtenissen in je directe omgeving zijn van 
invloed op de gemeenschap die je als school vormt. 
Het zijn deze gebeurtenissen die benut worden om 
onze leerlingen te laten voelen wat het betekent om 
onderdeel te zijn van een gemeenschap.  

Daarnaast hebben wij als Melanchthon te maken met 
de regionale maatschappij als groter geheel. Onze 
vestigingen staan in de gemeenten Rotterdam en 
Lansingerland, hebben samenwerkingsafspraken met 
bijvoorbeeld MBO-instellingen en geven hun onderwijs 
vorm binnen de wettelijke kaders.  

Om gelukkig te kunnen bewegen binnen de 
maatschappij leef je naar de algemeen afgesproken 
wet- en regelgeving. Wij hebben ons als school ook 
te houden aan landelijke wet- en regelgeving. Als we 
gemeentelijke subsidies willen benutten, dienen we ons 
te houden aan de voorschriften. Om een samenwerking 
succesvol te laten zijn, wil je dat beide partijen volgens 
dezelfde spelregels werken. Wel behouden we ons 
gezond verstand; waar dit het onderwijs ten goede 
komt, wijken wij soms beredeneerd af van de kaders. 
Onze maatschappij is altijd in beweging, het zoeken 
naar nieuwe manieren om het beste onderwijs te 
bieden en het benutten van de speelruimte, zijn 
manieren waarop wij om kunnen gaan met die 
beweging.  

Wij weten dat goed 
onderwijs ook buiten de 

kaders plaatsvindt 

>>
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Deel 2: Wij maken onderwijs

Leren voor het leven
Melanchthon biedt al haar leerlingen goed onderwijs. Onderwijs waardoor zij verder kunnen 

in hun onderwijsloopbaan en in hun leven. Dat betekent dat wij leerlingen opleiden naar 

een diploma (kwalificatie), daarnaast de vaardigheden meegeven om te functioneren in de 

samenleving (socialisatie) en hun groei in intellectueel, sociaal en emotioneel opzicht stimuleren 

om een rol in de samenleving te willen pakken (personificatie). 

Perspectief (kwalificatie)
Elke leerling van Melanchthon heeft perspectief op het 
halen van een diploma op zijn niveau. Dit diploma geeft 
weer dat de leerling zich gekwalificeerd heeft voor 
een volgende stap in zijn onderwijs. Het diploma geeft 
daarbij weer dat de leerling zich de nodige kennis en 
vaardigheden eigen heeft gemaakt. 

Door de leerlingen op te leiden naar het diploma en een 
onderwijsaanbod te bieden dat ze hierop voorbereid, 
voldoen wij aan onze wettelijke opdracht. We zorgen 

dat de leerlingen voor elk van de benodigde vakken 
de kennis tot zich neemt. We zorgen dat de leerlingen 
basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, voldoende 
beheersen. Daarnaast bereiden we de leerlingen voor 
op de keuzes in hun schoolloopbaan, bijvoorbeeld 
via LOB, en op persoonlijke keuzes door het aanbod 
burgerschapsvorming. 

Perspectief bieden aan leerlingen betekent voor 
ons meer dan alleen het diploma. We zorgen er ook 
voor dat de leerlingen vaardigheden opdoen die hen 
meer kans geven op succes in het vervolg van hun 
schoolloopbaan en in hun loopbaan na het onderwijs. 
Dat zijn vaardigheden die voor alle leerlingen 
van belang zijn, zoals samenwerken, zelfstandig 

Wij zijn ervan 
overtuigd dat 

ieder mens 
perspectief 
nodig heeft 

om te kunnen 
groeien

Wij stellen ons ten doel structureel met 
leerlingen over hun drijfveren en nabije 

toekomstperspectief te spreken

>>

l
m@il je 
ideeën
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werken of concentratievermogen. Daarbij 
kunnen dat ook vaardigheden zijn die voor 
bepaalde groepen leerlingen belangrijk zijn 
zoals ICT-vaardigheden die verder reiken 
dan basisbeheersing van een computer, 
vaardigheden op het gebied van zelfred-
zaamheid of ondernemerszin.  

Een derde uitwerking van perspectief is de 
wijze waarop het onderwijs aangeboden 
wordt. Melanchthon biedt leerlingen 

perspectief door het onderwijsaanbod op 
maat aan te bieden. De inzet van digitale 
middelen zoals onze ELO en digitale 
lesmethoden speelt een rol bij het aanbieden 
van maatwerk in verschillende gradaties en 
op verschillende manieren. Zij maken het 
mogelijk om onderwijs minder afhankelijk 
van tijd en plaats te maken, waardoor het 
onderwijs gepersonaliseerd kan worden voor 
de individuele leerling om daadwerkelijk 
perspectief te kunnen bieden.  

 

>>
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Contact maken (socialisatie)
Binnen de gemeenschap die een school vormt, kan 
niemand alleen staan. Net zomin als dat wij willen 
dat in de samenleving mensen alleen staan. Daarom 
ondersteunen wij onze leerlingen in hun proces van 
socialisatie. Juist in de kleine gemeenschap die een 
school vormt kunnen deze jonge mensen de waarden 
en normen die binnen onze samenleving passen met 
elkaar bespreken en leren toepassen. Onze leerlingen  
te helpen groeien tot jonge mensen die bereid zijn 
hun plek in onze maatschappij in te nemen is voor 
Melanchthon een kostbare taak en onze opdracht naast 
de wettelijke opdracht van het onderwijs. Belangrijk 
om deze taak uit te kunnen voeren is dat ieder van 
ons, leerling en leraar, directieleden, ondersteunend 
personeel, vrijwilligers en ouders, bereid is contact te 
maken en contact te houden met de ander. 

Contact maken doen wij heel bewust ook met de 
maatschappij om ons heen. Melanchthon ziet de 
waarde van het leren buiten de school, en om dit tot 
stand te brengen, gaan wij letterlijk naar buiten.  Naast 
het leren in een andere setting, ondervinden onze 

leerlingen op deze manier dat zij van betekenis kunnen 
zijn in de maatschappij. We laten leerlingen in de 
schoolse setting oefenen met hun sociale vaardigheden 
en gedurende hun tijd bij ons gaan leerlingen 
stapsgewijs oefenen voorbij de drempels  
van de school. Dit leidt onder andere tot bedrijfs-
bezoeken van onze leerlingen, tot (maatschappelijke) 
stages of tot opdrachten waarbij de maatschappij juist 
de school binnenkomt. 

In het contact met de wereld om ons heen, 
ondervinden de leerlingen dat deze niet onder te 
verdelen is in verschillende vakken. Om hierbij aan te 
sluiten zoeken wij binnen Melanchthon ook naar het 
contact onderwijsinhoudelijk. De samenhang tussen de 
verschillende vakken en vakgebieden die er buiten de 
school is, laten we binnen de school tot uiting komen  
in onder andere projectonderwijs en het aanbieden  
van lesstof binnen een leergebied. 

Wij vinden dat je 
contact moet maken en 
houden, om ‘iets’ in de 

wereld bij te dragen

Wij geloven dat de 
mensen in de school 
het verschil maken 

voor onze leerlingen

>>

contact  
maken
Op school?

In de klas?

In de maat-
schappij?
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Menswording (personificatie)
Een groot deel van hun leven tussen hun twaalfde en 
achttiende jaar brengen jongeren door op school. Wij 
zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die dit 
voor ons met zich meebrengt. Daarom richten wij ons 
onderwijs zo in dat de leerlingen in deze periode een 
fundament leggen voor een eigen visie op samenleving, 
mens en geloof. Hier kunnen zij de basis leggen voor 
hun functioneren als volwassenen, in intellectueel, 
sociaal en emotioneel opzicht. 

Het groeien van puber naar volwassene gaat met 
sprongen. De lichamelijke ontwikkeling van de 
leerlingen houdt niet altijd gelijke tred met de 
geestelijke ontwikkeling. Belangrijk in deze roerige 
periode in een mensenleven is dat jongeren terug 
kunnen vallen op een veilige omgeving. In de eerste 
plaats natuurlijk de ouders, het gezin en de sociale 
omgeving. Daarnaast zijn het de mensen die samen de 
school vormen die een rustpunt moeten vormen voor 
deze jongeren. 

Niet alleen vormen wij als school een rustpunt, onze 
medewerkers zijn eveneens rolmodellen voor onze 
leerlingen. Vanuit ons DNA tonen wij onze leerlingen 
dat zij er mogen zijn en vervolgens verwachten we 

dat zij de christelijke boodschap van naastenliefde 
meenemen en tonen in hun verdere leven. We leven 
voor hoe je met respect omgaat met anderen en met 
je omgeving. Hiervoor is een open en kritische houding 
noodzakelijk die we bij onze leerlingen stimuleren en 
waarmee we hen sterken in hun morele bewustzijn. Op 
deze manier geven wij vorm aan duurzaam onderwijs. 
Onze medewerkers laten zien hoe zij vanuit het eigen 
denken, voelen en doen hun rol in de samenleving 
invulling geven. Zij inspireren daarmee de leerlingen om 
eveneens van betekenis te kunnen en willen zijn.  

Wij stellen ons ten doel 
dat alle medewerkers 

een inspiratiebron voor 
hun leerlingen zijn

Wij stellen ons ten doel lokale activiteiten 
uit te voeren om zo van betekenis te 
zijn voor onze directe leefomgeving

Waarden
Kennis

Vaardigheden

menswording

l

m@il je 
ideeën

m@il je 
ideeënl
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Deel 3: Wij werken aan goed onderwijs

Onderwijs is subjectief

Een eenduidige definitie van goed onderwijs is 
niet makkelijk te geven. In de paragrafen hiervoor 
hebben wij beschreven wat ons doel is met 
ons onderwijs, namelijk het kwalificeren van 

leerlingen, ze ondersteunen in hun sociale vorming en 
bij het groeien tot volwassenheid opdat zij uiteindelijk 
een betekenisvolle rol in de samenleving van morgen op 
zich kunnen en willen nemen. Binnen de diversiteit van 
Melanchthon zal dit betekenen dat er gedifferentieerd 
en op maat gewerkt wordt om met elke leerling dit doel 
te bereiken. Immers goed onderwijs is subjectief, niet 
voor elke leerling, in elke situatie en op elk moment 
hetzelfde. Natuurlijk gaat het wel over een goede 
leeromgeving op school en thuis, over voorbeeldgedrag 
van leraren, over orde houden. Vooral gaat het over 
recht doen aan de leerlingen. De dialoog voeren over 
onderwijs leidt ongetwijfeld tot beter onderwijs en dat 
is wat wij met dit schoolplan beogen. Vanuit de doelen 
die Melanchthon nastreeft in het onderwijs kunnen 
onze medewerkers hun professionele rol invulling geven 
en reflecteren op het geboden onderwijs. Onderwijs dat 
tot effect leidt bij de leerlingen en daarmee goed is. 

De basis op orde
Goed onderwijs begint met een organisatie 
die staat. Dat betekent dat aan een aantal 
noodzakelijke randvoorwaarden voldaan 
moet zijn. Denk hierbij aan de kwaliteit van 
schoolleiding en medewerkers, de kwaliteit 
van onze huisvesting, kwaliteitsbeleid, een 

gezonde financiële huishouding en andere organisa-
torische zaken zoals de leerlingadministratie, het rooster 
en de beschikbaarheid van materialen. Daarnaast zijn 
er nog voorwaarden voor elke leerling om tot leren te 
komen, een veilige omgeving zowel fysiek als sociaal, 
rust om zich op het onderwijs te concentreren en andere 
factoren die per doelgroep kunnen verschillen. 

Wet- & regelgeving
Wij opereren binnen de kaders die de wetgever ons 
stelt. Tegelijk is het onze overtuiging dat goed onderwijs 
voor onze leerlingen het allerbelangrijkste is. Waar 
mogelijk zullen wij dan ook de ruimte benutten die  
wet- en regelgeving ons biedt om ons onderwijs zo in  
te richten dat het onze leerlingen en hun onderwijs -

Wij vinden dat binnen een 
goede school bewuste keuzes 

gemaakt worden om te innoveren, 
onderzoeken en experimenteren

>>

Wij stellen ons jaarlijks 
ten doel te werken 

aan het garanderen 
van de basiskwaliteit 

van de vestiging

l

m@il je 
ideeën
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proces ten goede komt. Dat is de vrijheid die één van 
de uitgangspunten van ons kwaliteitsbeleid is. Dit 
kan bijvoorbeeld betekenen dat een vestiging niet op 
alle inspectie-indicatoren voldoende scoort. Zolang 
een onvoldoende indicator voortkomt uit afgewogen 
beleidskeuzes en de vestiging op de andere indicatoren 
ruim voldoende scoort mag dit geen probleem zijn. 

Kwaliteit personeel
Leraren, schoolleiders en alle andere collega’s zijn 
van groot effect op de leerprestaties van leerlingen 
en maken het verschil tussen goed en minder goed 
onderwijs. Dat betekent voor Melanchthon dat wij 
investeren in de kwaliteit van ons personeel. Dit 
begint vanaf het moment dat wij nieuwe collega’s 
zoeken voor onze vacatures, of dit nu onderwijs-
ondersteunend personeel, leraren, directieleden of 
stagiaires betreft. Wij zoeken de beste kandidaat en 
organiseren verschillende activiteiten om nieuwe 
collega’s te ondersteunen (voorbeeld ‘dag van de nieuwe 
medewerker’, modules Melanchthon Academie, stagebe-
geleiding). Daarnaast investeren wij voortdurend in 
ons personeel om hen steeds beter te equiperen voor 
hun dagelijkse werk. Collega’s krijgen de ruimte om 
zich op uiteenlopende onderwerpen te laten scholen en 

vestigingen nemen de speelruimte om scholing aan te 
bieden die aansluit bij de ontwikkeling van de vestiging.

Investeren in het personeel gebeurt niet alleen door 
het aanbieden van scholing. Er is ruimte voor collega’s 
om zich binnen of buiten het vakgebied verder te 
ontwikkelen. Dit kan binnen de Melanchthon Academie 
of bij externe aanbieders, op individuele basis of met 
een sectie, team of groep collega’s. Daarnaast is het 
belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor alle collega’s 
om hun persoonlijke ontwikkeling in lijn te brengen met 
de ontwikkeling die een vestiging doormaakt of een 
ontwikkeling die bij een cluster of bij Melanchthon als 
geheel past. 

Het is een belangrijke kracht van Melanchthon om 
iedere collega als professional te zien en aan te 
spreken. Vanuit persoonlijk leiderschap en professio-
naliteit komen onze collega’s tot ontwikkeling. Dat kan 
betekenen dat iemand zich verder wil ontwikkelen. Het 
zou ook kunnen betekenen dat de werkzaamheden van 
een collega anders verdeeld worden, bijvoorbeeld door 
minder lessen te geven en meer tijd te besteden aan 
werkzaamheden die de sectie of de afdeling ten goede 
komen. Méér lessen willen geven kan natuurlijk ook 
voorkomen! >>

>>

Wij stellen ons ten doel 
om onderzoek te doen 
naar de effectiviteit van 
het leren door middel 
van data-analyse

Ben jij in beweging?

Reflecteer je  
op je gedrag  
en je kennis?l m@il je 

ideeën
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Wij stellen ons ten 
doel jaarlijks een 

professionaliserings-
programma te 

ontwikkelen dat 
aansluit op de 

persoonlijke en organi-
satiedoelstellingen

m@il je 
ideeën

l
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Kwaliteitsbeleid
De belangrijkste pijlers van kwaliteitsbeleid, gericht op 
goed onderwijs, zijn vertrouwen, vrijheid, verantwoor-
delijkheid en verantwoording. Alleen vanuit de 
basishouding van vertrouwen in alle betrokkenen kun 
je goed onderwijs maken waarin je daadwerkelijk het 
beste uit de leerlingen weet te halen. De verantwoor-
delijkheid voor het onderwijs die wij diep van binnen 
voelen en de verantwoording die wij daarover, gevraagd 
en ongevraagd, afleggen vormen de basis waarop wij de 
vrijheid mogen nemen om het onderwijs in te richten 
zoals wij dat nodig achten. 

Melanchthon werkt opbrengstgericht aan de kwaliteit 
van onderwijs in alle lagen van de organisatie. 
Opbrengstgericht betekent dat we van tevoren de 
doelen vaststellen die we willen bereiken. In de 
evaluatie van een traject kijken we naar de mate waarin 
deze doelen bereikt zijn. Daarbij vinden wij het heel 
belangrijk dat er in deze stappen gebruik gemaakt wordt 
van de data die voor ons beschikbaar zijn. Data, zowel 
kwantitatief als kwalitatief, leveren ons, mits goed 
geïnterpreteerd, de onafhankelijke informatie over ons 
onderwijs. Data geven een extra basis om in dialoog te 
gaan over de kwaliteit van ons onderwijs.  

Wij kunnen  
alleen goed 

onderwijs met 
elkaar maken

>>

Wij zijn verantwoordelijk  
voor goed onderwijs
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Zij geven op beleidsniveau 
informatie waarop keuzes 
gebaseerd, bijgesteld en 
toegelicht kunnen worden. 
In het primaire proces geven 

data ons feedback over de 
individuele leerling op basis 

waarvan het onderwijsaanbod 
gepersonaliseerd kan worden (learning 

analytics). En op groepsniveau geven zij 
ons informatie over de effectiviteit van het 

onderwijsaanbod (teaching analytics). 

Wij kunnen niet vaak genoeg herhalen dat 
Melanchthon haar leerlingen opleidt voor 
een rol van betekenis in de samenleving 

van morgen. Hoe wij verwachten en vooral 
willen dat die samenleving eruit zal zien 

speelt een belangrijke rol in onze keuze voor de 
kennis en vaardigheden die leerlingen daarin nodig 
zullen hebben. In ons onderwijs betekent dit dat 
we open staan voor ideeën van anderen, dat we 

telkens nadenken over de inhoud van ons onderwijs 
en de wijze waarop we dit aanbieden. We gebruiken 

de kennis van gisteren en vandaag om focus aan te 
brengen in onze onderwijsinhoud en onze didactiek. 
De beweging die we hiermee creëren, maakt dat we 
onderwijs bieden dat het best passend is voor deze ene 
leerling, in het hier en nu. En die beweging maakt ons 
onderwijs goed, voor nu en de toekomst.

Onderzoek
De zoektocht naar goed onderwijs begint met een 
onderzoekende houding bij schoolleiding, leraren en 
alle andere collega’s. In het primaire proces gaat het 

om de innerlijke drang van een leraar om het beste te 
bereiken met en voor zijn leerlingen. Vragen als ‘Hoe 
ondersteun ik deze leerling nog beter?’, ‘Hoe zorg ik 
dat mijn leerlingen dit onderdeel van mijn vak nog 
beter begrijpen?’, en ook ‘Welke kennis zal er dit jaar 
op het eindexamen gevraagd worden?’ of ‘Waarom 
stromen mijn leerlingen door naar die ene vervolgop-
leiding?’ horen bij deze onderzoekende houding. Voor de 
schoolleiding geldt dat zij zichzelf vergelijkbare vragen 
stellen: ‘Welke leerlingen kiezen er voor onze vestiging, 
en waarom?’, ‘Hoe bereiden we onze doelgroep het 
beste voor op hun vervolgopleiding?‘ en ook ‘Gaan we in 
de toekomst Spaans aanbieden, Chinees wellicht of toch 
Arabisch?’.

De vragen die onze medewerkers zich zou moeten 
stellen zijn in twee categorieën in te delen. Vragen die 
zich richten op de huidige situatie, zoals: ‘Hoe gaat 
het nu?’, ‘Wat gaat er goed?’ en ‘Wat kan er beter?’. En 
vragen die zich richten op de toekomst, bijvoorbeeld: 
‘Welke keuze zullen we maken?, ‘Hoe verander of 
verbeter ik de huidige situatie?. 

De vragen in de eerste categorie zijn veelal te 
beantwoorden door dichtbij naar informatie te zoeken. 
Door de vraag scherp te maken en informatiebronnen 
die al tot je beschikking staan te benutten, kun je heel 
ver komen. Als je vervolgens wilt weten hoe iets tot 
stand is gekomen, zet je een volgende onderzoeksstap, 
namelijk het formuleren van een mogelijke hypothese 
en het zoeken naar de informatie om die hypothese 
te bevestigingen of te ontkrachten. Hierna kun je 
de stap zetten naar de tweede categorie vragen, de 
vragen die zich richten op de toekomst. Heb je een 
toekomstgerichte vraag, of ontstaat er een toekomst-

Wij stellen ons 
ten doel om op 
elke vestiging 

alle collega’s bij 
het formuleren 
van de ideale 
leeromgeving 
te betrekken

>>

m@il je 
ideeën

m@il je 
ideeën

l

l

>>

Wij stellen ons 
ten doel jaarlijks 

activiteiten te 
ontwikkelen die 
gericht zijn op 
het verbeteren 
van het leren 

van leerlingen 
en het borgen 

van succesvolle 
interventies
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gerichte vraag vanuit het scenario hierboven, dan is 
het vaak noodzakelijk om op zoek te gaan naar nieuwe 
informatie. Hierbij vertrek je over het algemeen vanuit 
de vraag dat je iets wilt veranderen ten opzichte van je 
huidige situatie. 

Doordacht proberen
De beweging die nodig is om goed onderwijs aan te 
bieden bestaat naast een onderzoekende houding 
uit ambitie. Wanneer wij in de zoektocht naar goed 
onderwijs vanuit onderzoek de stap maken naar 
doordacht proberen, is het zoeken naar de balans. De 
veranderwens mag niet ten koste gaan van leerlingen, 
tegelijkertijd is angst voor veranderingen een remmende 
factor. Daarom is ambitie noodzakelijk. Ambitie uit 
zich in de durf om uit je comfortzone te stappen en de 
durf om van gebaande paden af te wijken. De durf om 
dingen anders aan te gaan pakken, veranderingen door 
te voeren en soms het experiment aan te gaan. 

Binnen Melanchthon is er ruimte om te experimenteren. 
Elke collega die dit in de klas wil doen, kan in overleg 
met de vestigingsdirectie hier direct mee aan de slag 
gaan. De organisatie, in de vorm van bureaucratie, mag 
echter geen belemmerende factor worden. Het moet 
telkens mogelijk zijn om de durf te tonen en iets nieuws 
uit te proberen. Het kan daarom zijn dat een experiment 
pas uitgewerkt wordt via de PDCA-cyclus als het eerste 
uitproberen succesvol bleek. Dan spreken we van een 
pilot. 

Als een grotere groep collega’s of een team of sectie 
een pilot aan wil gaan, is hier evenzeer ruimte voor. 
In dit geval is er eerder sprake van een pilot die, in 
overleg met de vestigingsdirectie, opgezet wordt. De 
vernieuwing van het onderwijs kan voorrang krijgen 
boven de organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld 

door een (tijdelijke) aanpassing van het lesrooster of het 
faciliteren van ontwikkeluren. 

Soms is het nodig om ruimte te creëren voor 
veranderingen in ons onderwijs. Wanneer vanuit de 
vestigingen de behoefte ontstaat om de speelruimte 
op te rekken tot voorbij de grenzen van wet- en 
regelgeving, dan is er de ondersteuning vanuit de 
algemene directie en het stafbureau van Melanchthon. 
Zij kunnen uitzoeken wat de precieze mogelijkheden zijn 
en initiatieven opzetten om te mogen afwijken van de 
geijkte kaders. 

Ambitie is een zijnswaarde die al teruggaat op 
Philippus Melanchthon als belangrijke onderwijsver-
nieuwer. Deze ambitie zien we nu al terug binnen 
het onderwijs op de vestigingen van Melanchthon, 
bijvoorbeeld in de ontwikkelingen als technasium, 
vhbo, verlengde leseenheden, clustering van vakken en 
afstandsonderwijs. In het primaire proces zien we durf, 
bijvoorbeeld bij collega’s die kiezen voor flipping the 
classroom of durven spelen met lesmateriaal om binnen 
één klas te differentiëren. We streven ernaar deze durf 
nog veel vaker terug te zien, omdat wij ervan overtuigd 
zijn dat deze durf nodig is om, met de kennis van 
gisteren en vandaag, het onderwijs van morgen vorm te 
geven. 

Borging
De drieslag in de zoektocht naar goed onderwijs 
eindigt met het vasthouden van de veranderingen die 
een positief effect laten zien in het leerproces van de 
leerlingen. Met andere woorden, het borgen van de 
successen. Pas wanneer een succesvolle ontwikkeling 
breed gedragen wordt en een structurele plek in het 
onderwijs heeft gekregen, is er sprake van een geborgde 
verandering in het onderwijsproces. >>

>>
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Het onderwijs is bij uitstek een sector die 
gevraagd wordt te reageren op veranderingen 
in de maatschappij. Het belangrijkste bij al 
die veranderingen, of ze nu intern of extern 
gemotiveerd zijn, is dat we er met elkaar voor 
zorgen dat we de juiste dingen vasthouden. 
Dat we veranderingen die daadwerkelijk 
bijdragen aan het brede leerproces van de 
leerlingen vasthouden en dat we ook de dingen 
die hier niet aan ten goede komen durven 
loslaten. Dat geeft ons de opdracht om goed 
na te denken over de veranderingen en de data 
te verzamelen die aantonen wat werkt, of wat 
niet werkt. 
Wanneer we overtuigd zijn van een bepaalde 
aanpak, omdat uit onderzoek of experiment 
blijkt dat deze tot succes leidt, willen we deze 
aanpak graag vasthouden in onze school. Op 
dat moment maken we de borging expliciet. 
We kunnen uitleggen wat we anders zijn gaan 
doen en welke succesvolle gevolgen we hebben 
gezien hierdoor. Vaak wordt een onderzoek 
of een experiment gedragen door een kleine 
groep collega’s. Als we met elkaar het belang 
van een verandering inzien, is de weg open 
om deze verandering een structurele plek te 
geven in het onderwijs van morgen. Dan komt 
de verandering los te staan van de persoon 
die deze geïnitieerd heeft en gaat deze bij het 
onderwijsleerproces van een sectie, team of 
vestiging horen. 

Beweging
Dit derde deel beschrijft de stappen die 
goede scholen maken om kwaliteit van 
onderwijs te handhaven en te verhogen. 
Onze negen vestigingen passen deze stappen 
in de jaarlijkse ontwikkelplannen toe. Dit 
ontwikkelplan is voor elke vestiging een >>

>>
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sturingsinstrument en het gesprek hierover maakt  
deel uit van de verantwoording door de vestigings-
directie aan de algemene directie van Melanchthon. 
In het ontwikkelplan beschrijft elke vestiging van 
Melanchthon de ideale leeromgeving voor hun 
leerlingen, vanuit de identiteit van de vestiging 
binnen het grotere geheel van Melanchthon. Daarbij 
beschrijven zij hoe de doelen van het onderwijs 
(kwalificatie, socialisatie en menswording) worden 
ingekleurd voor hun populatie, rekening houdend met 
het schoolprofiel. Vanuit deze beschreven basis passen 
de vestigingen de stappen uit dit derde deel van het 
schoolplan toe.  

>> Op deze wijze werkt Melanchthon aan goed 

onderwijs: door het stimuleren van de beweging in 

denken en handelen, het vernieuwen en borgen, 

het focussen en ontwikkelen. Dit alles vanuit 

het beeld van de ideale leeromgeving die voor 

elke vestiging, met haar specifieke doelgroep, anders 

zal zijn. Dag in, dag uit werken wij aan de kwaliteit van 

ons onderwijs. Kwaliteit die veel meer is dan de basis 

op orde. Kwaliteit die zich uit in onderwijs dat in 
beweging is. 
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 Inspiratiebronnen
Melanchthon DNA
Melanchthon visiedocument ‘Verantwoord vooruit’ 
Gert Biesta
Andy Hargreaves
Peter Senge
John Hatti 
Docenten en leerlingen
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Melanchthon is een christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Rotterdam (BRIN-nummer 18CH) en Lansingerland (BRIN-nummer 31CG).



24


	5

	TERUG 5: 
	Knop 13: 
	TERUG: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 239: 
	Pagina 2410: 

	Knop 3: 
	Pagina 2: 
	Pagina 31: 
	Pagina 42: 
	Pagina 53: 
	Pagina 64: 
	Pagina 75: 
	Pagina 86: 
	Pagina 97: 
	Pagina 108: 
	Pagina 239: 
	Pagina 2410: 

	TERUG 1: 
	Pagina 6: 
	Pagina 71: 
	Pagina 82: 
	Pagina 93: 
	Pagina 104: 

	Knop 6: 
	Pagina 6: 
	Pagina 71: 
	Pagina 82: 
	Pagina 93: 
	Pagina 104: 

	TERUG 4: 
	Pagina 11: 
	Pagina 121: 
	Pagina 132: 
	Pagina 143: 

	Knop 9: 
	Pagina 11: 
	Pagina 121: 
	Pagina 132: 
	Pagina 143: 

	TERUG 6: 
	Pagina 15: 
	Pagina 161: 
	Pagina 172: 
	Pagina 183: 
	Pagina 194: 
	Pagina 205: 
	Pagina 216: 
	Pagina 227: 

	Knop 15: 
	Pagina 15: 
	Pagina 161: 
	Pagina 172: 
	Pagina 183: 
	Pagina 194: 
	Pagina 205: 
	Pagina 216: 
	Pagina 227: 



