
Burgerschapsonderwijs op het Montessori College Eindhoven 

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in het funderend onderwijs in 
werking getreden. De wet zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel po als 
vo verduidelijkt en daarmee verplichtender zijn geworden. 

Van scholen voor voortgezet onderwijs wordt het volgende verwacht op het gebied van 
‘burgerschapseducatie’: 

1. Het onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en
samenhangende wijze, waarbij het onderwijs zich in ieder geval herkenbaar richt op:

* het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische
rechtsstaat, zoals verankerd in de Grondwet, en de

 universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens, en het 
handelen naar deze basiswaarden op school; 
* het ontwikkelen van de sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in
staat stellen deel uit te maken van en bij te dragen aan

de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving en;
* het bijbrengen van kennis over en respect voor verschillen in godsdienst,
levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht,

handicap of seksuele gerichtheid alsmede de waarde dat gelijke gevallen gelijk
behandeld worden.

2. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een schoolcultuur die in overeenstemming is met de
waarden en creëert een omgeving waarin leerlingen worden gestimuleerd actief te oefenen
met de omgang met en het handelen naar deze waarden en draagt voorts zorg voor een
omgeving waarin leerlingen en personeel zich veilig en geaccepteerd weten, ongeacht
genoemde verschillen.

Om het een en ander inzichtelijker te maken zijn verschillende ‘bouwstenen’ aangereikt, namelijk: 
vrijheid en gelijkheid, macht en inspraak, democratische cultuur, identiteit, diversiteit, solidariteit, 
digitaal samenleven, duurzaamheid, globalisering, technologisch burgerschap, denk- en 
handelswijzen. 

Drie montessoriaanse uitgangspunten & burgerschapsvorming 
In zekere zin sluit het idee van burgerschapsvorming naadloos aan bij onderwijs vanuit de 
montessoriaanse visie. Binnen het voortgezet montessorionderwijs staan voor de leerlingen drie 
doelen centraal:  

 het zich kunnen ontwikkelen tot een onafhankelijke persoonlijkheid;
 het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving te kunnen

functioneren;
 het op een verantwoordelijke wijze leren vervullen van een maatschappelijke rol.1

Deze drie doelen sluiten goed aan bij de missie van burgerschapsonderwijs, maar geven tegelijkertijd 
een eigen karakter weer van het burgerschapsonderwijs vanuit montessoriaans perspectief.  

Het eerste punt, het ontwikkelen van een onafhankelijke persoonlijkheid, heeft binnen onze school in 
brede zin de aandacht. Wij zien het als onze taak de unieke kwaliteiten van leerlingen tot ontwikkeling 

1 https://montessori.nl/montessori-12-18-jaar/ 
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te laten komen en de leerling hiervan bewust te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met de 
culturele, sociale, emotionele en verstandelijke verschillen tussen de leerlingen.   
In het kader van het ontwikkelen van burgerschap houdt dat in dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen 
tot zelfstandige, kritische en mondige burgers. Bij vakken als Nederlands en maatschappijleer oefenen 
ze met debatteren en betogen schrijven. Bij het vak CKV (in combinatie met Nederlands en 
maatschappijleer) kiezen de leerlingen in groepjes een maatschappelijk thema (racisme, 
duurzaamheid etc.) en geven ze daar zowel op kunstzinnige als schriftelijke manier invulling aan. 
 
Aangaande het tweede punt (het verwerven van bekwaamheden om in studie, werk en samenleving 
te kunnen functioneren) vinden wij het van belang leerlingen niet alleen voor te bereiden op een 
vervolgopleiding en uiteindelijk een baan, maar ook op hun toekomst als burger. Daarbij ligt, via het 
burgerschapsonderwijs, de nadruk op het kunnen functioneren in de ‘pluriforme, democratische 
Nederlandse samenleving.’ 
Omdat wij vanuit montessoriaans perspectief uitgaan van de eigenheid van elke individuele leerling en 
die eigenheid ook koesteren en aanmoedigen, zal iedere leerling geconfronteerd worden met een 
grote diversiteit aan identiteiten binnen de school (net als in de samenleving in het geheel). Respect 
voor de eigenheid van ieder individu betekent dat leerlingen om moeten kunnen gaan met verschillen. 
Daarbij zijn voorstellingsvermogen, empathie, nieuwsgierigheid en het niet te snel willen oordelen 
belangrijke eigenschappen die wij in ons bredere schoolklimaat een plaats geven. Onder andere via 
literatuur, drama en kunst willen wij deze eigenschappen bevorderen. 
 
Dan komen we bij het derde punt (het leren vervullen van een maatschappelijke rol). Hoewel wij 
leerlingen zeker niet in een vooraf bepaalde mal willen gieten en zeker geen eenheidsworst willen 
creëren, betekent dat niet dat we het wenselijk vinden dat iedereen op zijn of haar eigen eilandje blijft. 
Diversiteit is een groot goed maar wij willen óók de verschillen verbinden en de sociale cohesie 
bevorderen. Wij willen leerlingen stimuleren zich maatschappelijk te engageren. Dat gebeurt via de 
eerdergenoemde projecten en vakken, maar ook via samenwerkingsprojecten met lokale/regionale 
toneelgroepen, musea, een bezoek aan de Tweede Kamer en bezoekjes van lokale 
gemeenteraadsleden aan onze school. Daarnaast nemen leerlingen van onze school deel aan de door 
de gemeente Eindhoven georganiseerde Jeugdraad.  
 
Zes karakteristieken 
De drie hierboven genoemde doelen van voortgezet montessorionderwijs zijn door de NVM 
(Nederlandse Montessori Vereniging) vertaalt naar zes karakteristieken. Hieronder volgt een korte 
duiding over hoe deze karakteristieken terugkomen in burgerschapsonderwijs:  
 

1. Hoofd, hart handen 
Het draait hierbij om een bredere vorming dan alleen gericht op cognitieve doelen. De in 
de wetstekst genoemde kennis van (hoofd) en respect voor (hart) de basiswaarden van de 
democratische rechtsstaat krijgt invulling bij vakken als maatschappijleer en geschiedenis. 
Maar burgerschapsvorming is ook doen (handen), waarbij gedacht kan worden aan 
oefenen met debatteren en praktische opdrachten rond activisme en maatschappelijke 
betrokkenheid. 
 

2. Leren kiezen 
Dat leerlingen leren kiezen is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling van 
zelfstandigheid, zeker voor een burger in een democratische samenleving. 
 

3. Reflecteren 
Reflectie is een voorwaarde voor de leerling om vast te stellen waar een leerling staat in 
zijn of haar ontwikkeling. Met betrekking tot burgerschap is het goed om te reflecteren 



waarom hij/zij tot een bepaalde mening is gekomen, waarom andere mensen er anders 
over denken en hoe zij daarover op basis van argumenten van gedachten kunnen wisselen.  
 

4. Sociaal leren 
Hoewel stemmen bij verkiezingen een individuele handeling is, behelst een democratische 
cultuur meer dan dat. Overleg, discussie, compromissen sluiten, medestanders zoeken, 
protesteren: democratie is een sociaal proces. Leren als sociaal proces op school is 
daarvoor een belangrijke oefening. 
 

5. Samenhang in leerstof 
Leerlingen dienen werkelijkheidsgebieden te onderzoeken en daarmee worden de 
grenzen tussen traditionele vakken overschreden. Maatschappelijke issues waar je als 
democratische burger een mening over mag vormen, houden zich ook niet aan de grenzen 
van schoolvakken.  
 

6. Binnen en buiten school 
Het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt in en 
buiten school plaats. Vandaar dat we als school die buitenwereld ingaan en die 
buitenwereld onze school binnen laten komen (theater, musea, Tweede Kamer, 
gemeenteraad etc.). 

 
Burgerschapsvorming is allereerst iets wat binnen de hele school vorm krijgt: het gaat daarbij om het 
bredere schoolklimaat, om de verhouding tussen leerling en leraar en de leerlingen onderling. Toch 
zijn er specifieke onderdelen van vakken en verschillende projecten waar de bouwstenen van 
burgerschapsonderwijs explicieter naar voren komen. Daarvan hieronder een schematisch overzicht. 
Aangezien ook keuzevakken in dit schema terugkomen, geldt dit meer als een voorbeeld van hoe 
leerlingen in de les bij verschillende vakken in aanraking komen met (onderdelen van) 
burgerschapsonderwijs. Per blok is aangegeven welk thema bij dat vak dan aan bod komt. Naast deze 
vakken krijgt burgerschap ook aandacht bij de mentorlessen en bij Loopbaan Oriëntatie Begeleiding 
(LOB).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





versie 20-10-21 

Inrichting van het onderwijs; onderwijstijd op VWO 

De VWO leerlingen gaan net zoals onze MAVO en HAVO leerlingen mee met de jaaragenda van onze school. https://mc-

eindhoven.nl/jaaragenda/ 

Zij zitten uiteraard 6 jaar op school, en kiezen na hun onderbouwjaren een profiel. Namelijk C&M, E&M, N&G of N&T. Zie hieronder een 
profielkeuzedocument in concept. 
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VWO 

GEMEENSCHAPPELIJK DEEL  ALLE PROFIELEN : 

Nederlands- 480  SBU; Engels- 400 SBU; Maatschappijleer- 120 SBU; CKV - 160 SBU; LO - 160 SBU 

Kies een 2e moderne vreemde taal: 0 Duits 480 SBU of 0 Frans 480 SBU 

0  Cultuur en Maatschappij  0  Economie en Maatschappij   0 Natuur en Gezondheid  0 Natuur en Techniek  
Totaal gemeenschappelijk deel: SBU 1120 Totaal gemeenschappelijk deel: SBU 1120 Totaal gemeenschappelijk deel: SBU 1120 Totaal gemeenschappelijk deel: SBU 1120 

Profielvakken verplicht  Profielvakken verplicht  Profielvakken verplicht  Profielvakken verplicht  

0 Geschiedenis 480 0  Wiskunde A        520 0 Wiskunde A  of 

0 Wiskunde B  

 520 

600 

 

0  Wiskunde B  600 

   0  Economie  480 0 Biologie  480 0  Natuurkunde  480 

0 Wiskunde C 

 

480 

 

0  Geschiedenis 480 0 Scheikunde 480 0  Scheikunde 480 

        

Profielkeuzevak:  1 vak kiezen uit  Profielkeuzevak:1 vak kiezen uit  Profielkeuzevak: 1 vak kiezen uit  Profielvak:   

0  Aardrijkskunde 440 0  Aardrijkskunde 440 0 Natuurkunde** 480 0 Biologie 480 

0  Maatschappijwetenschappen 480 0  Maatschappijwetenschappen 440 0 Aardrijkskunde 440   

      

 

    

Profielvak         

0 Kunst (Beeldende Vormgeving)     480       

        

Keuze-examenvak: 1 vak kiezen uit  Keuze-examenvak:  1 vak kiezen uit  Keuze-examenvak: 2 1 vak kiezen uit  Keuze-examenvak: 2 1 vak kiezen uit  

Alleen indien boven niet reeds gekozen  Alleen indien boven niet reeds gekozen  Alleen indien boven niet reeds gekozen  Alleen indien boven niet reeds gekozen  

0 Aardrijkskunde 440       
   

0 Aardrijkskunde 440 

0 Economie         480 0 Aardrijkskunde 440 0 Aardrijkskunde     440 

     

  

0  Maatschappijwetenschappen 440 0 Kunst (Beeldende Vormgeving) 480 0 Economie   480 0 Economie      480           

  0 Maatschappijwetenschappen 440 0 Maatschappijwetenschappen   440 0 Maatschappijwetenschappen     440 

    0 Kunst (Beeldende vormgeving)   480 0 Kunst (Beeldende vormgeving)     480 

         

  * het is niet mogelijk om beide vakken te 

kiezen 

 * het is niet mogelijk om beide vakken te 

kiezen 

 * het is niet mogelijk om beide vakken te 

kiezen 

 

     ** natuurkunde is uitsluitend te kiezen in 

combinatie met wiskunde B.  

   

        

0 Profielwerkstuk  0 Profielwerkstuk  0 Profielwerkstuk  0 Profielwerkstuk  

0 AWT  0 AWT  0 AWT  0 AWT  

0 LOB  0 LOB  0 LOB  0 LOB  

0 Zelfstudie  0 Zelfstudie  0 Zelfstudie  0 Zelfstudie  

Totaal  SBU leerling  (min 4800 SBU)  Totaal  SBU leerling  (min 4800 SBU)  Totaal  SBU leerling  (min 4800 SBU)  Totaal  SBU leerling  (min 4800 SBU)  

 

Opmerkingen: Indien vanwege roostertechnische zaken of groepsgrootte een bepaalde vakkeuze niet mogelijk is, wordt er met u contact opgenomen.  

 

Naam:……………………………..              Klas:… 

 

 

Handtekening ouder(s)/verzorger(s)             …………………………………………..                  …………………………………………..                                                                                                                                                                                                       
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HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEPALINGEN 

 
Artikel 1. Begripsbepalingen 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

de wet : wet op het voortgezet onderwijs 
de minister : de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
inspectie : de inspectie, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het 

onderwijstoezicht 
het bevoegd gezag : het College van Bestuur van Summa College, dan wel – 

krachtens delegatie – de schooldirecteur 
(school)directeur : binnen het bestuursreglement de persoon met 

eindverantwoordelijkheid bij het Montessori College ROC 
Eindhoven 

examensecretaris : de centrale contactpersoon in de informatiestroom en 
organisatie rondom schoolexamen en centraal examen 

examencoördinator : de persoon die is belast met de coördinatie van het 
schoolexamen en het centraal examen 

kandidaat : een ieder die door het bevoegd gezag tot het 
eindexamen wordt toegelaten 

gecommitteerde : een gecommitteerde in de zin van artikel 29, tweede lid 
van de wet, belast met het toezicht op het 
eindexamen of een deel daarvan 

examinator : degene die belast is met het afnemen van het examen 
vakken : vakken, deelvakken en andere programmaonderdelen 
kunstvakken : de vakken behorende tot de beeldende vorming 
eindexamen : een examen in het geheel van de voor het 

desbetreffende eindexamen voorgeschreven vakken 
schoolexamen : verzameling toetsen en praktische opdrachten verspreid 

over de bovenbouw van de middelbare school 
centraal examen : afsluitende onderdeel van het eindexamen van het 

voortgezet onderwijs 
staatsexamencommissie: een commissie als bedoeld in artikel 60 van de wet 
PTA : programma van toetsing en afsluiting – andere 

benaming voor het schoolexamen 
herkansing : het opnieuw deelnemen aan een toets van het centraal 

examen of het schoolexamen 
examenstof : de aan de kandidaat te stellen eisen 
toets : een toets met schriftelijke of mondelinge vragen en 

opdrachten of een praktische opdracht 
profielwerkstuk : het in art. 4 bedoelde profielwerkstuk 

 
Artikel 2. Toelating tot het eindexamen van een school 
1. Het bevoegd gezag stelt de leerlingen in de gelegenheid ter afsluiting van de 

opleiding een eindexamen af te leggen. 
2. Het bevoegd gezag kan tot het eindexamen toelaten kandidaten die niet als leerling 

van de school zijn ingeschreven. 
3. Als voorwaarde voor toelating voor het centraal examen dient de kandidaat het 

schoolexamen in het betreffende vak te hebben afgerond. 
4. Deelname aan de geplande toetsen is verplicht. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindexamen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortgezet_onderwijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Programma_van_toetsing_en_afsluiting
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Artikel 3.      Afnemen eindexamen 
1. De directeur en de examinatoren nemen onder verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag het eindexamen af. 
2. De directeur wijst een van de personeelsleden van de school aan tot secretaris van 

het eindexamen. De secretaris van het eindexamen is tevens secretaris van de 
deeleindexamens. 

 
Artikel 4.      Indeling eindexamen; profielwerkstuk 
1. Het eindexamen kan voor ieder vak bestaan uit een schoolexamen, uit een centraal 

examen dan wel uit beide. 
2. Het schoolexamen vwo omvat mede een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk is 

een werkstuk, een presentatie daaronder begrepen, waarin op geïntegreerde wijze 
kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het 
desbetreffende profiel. 

3. Het profielwerkstuk in het vwo heeft betrekking op één of meer vakken van het 
eindexamen. Ten minste één van deze vakken heeft een omvang van 440 uur of 
meer. 

 
Artikel 5.      Onregelmatigheden 
1. Indien een kandidaat zich ten aanzien van enig deel van het eindexamen aan enige 

onregelmatigheid schuldig maakt of heeft gemaakt, dan wel zonder geldige reden 
afwezig is, kan de directeur maatregelen nemen. 

2. De maatregelen bedoeld in het eerste lid, die al dan niet in combinatie met elkaar 
genomen kunnen worden kunnen zijn: 
a. het toekennen van het cijfer 1 voor een toets van het schoolexamen of het 

centraal examen; 
b. het ontzeggen van de deelname of de verdere deelname aan een of meer 

toetsen van het schoolexamen of het centraal examen; 
c. het ongeldig verklaren van een of meer toetsen van het reeds afgelegde deel 

van het schoolexamen of het centraal examen; 
d. het bepalen dat het diploma en de cijferlijst slechts kunnen worden uitgereikt na 

een hernieuwd examen in door de directeur aan te wijzen onderdelen. 
Indien het hernieuwd examen bedoeld in de vorige volzin betrekking heeft op 
een of meer onderdelen van het centraal examen legt de kandidaat dat examen 
af in een volgend tijdvak van het centraal examen, dan wel ten overstaan van de 
staatsexamencommissie, voor zover de laatstgenoemde mogelijkheid aanwezig 
is. 

3. Alvorens een beslissing ingevolge het tweede lid wordt genomen, hoort de 
directeur of de examencoördinator de kandidaat. De kandidaat kan zich door een 
door hem aan te wijzen meerderjarige laten bijstaan. De directeur deelt zijn 
beslissing mede aan de kandidaat, zo mogelijk mondeling en in ieder geval 
schriftelijk. In de schriftelijke mededeling wordt tevens gewezen op het bepaalde 
in het vierde lid. De schriftelijke mededeling wordt tegelijkertijd in afschrift 
toegezonden aan de inspectie en aan de ouders, voogden of verzorgers van de 
kandidaat, indien deze minderjarig is. 

4. De kandidaat kan tegen een beslissing van de directeur in beroep gaan bij de 
commissie van beroep. Van de commissie van beroep mag de directeur geen deel 
uitmaken. Het beroep wordt binnen drie dagen, nadat de beslissing schriftelijk ter 
kennis van de kandidaat is gebracht, schriftelijk bij de commissie van beroep 
ingesteld. De commissie stelt een onderzoek in en beslist binnen twee weken op 
het beroep, tenzij zij de termijn met redenen omkleed heeft verlengd met ten 
hoogste twee weken. De commissie stelt bij haar beslissing zo nodig vast op welke 
wijze de kandidaat alsnog in de gelegenheid zal worden gesteld het eindexamen 
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geheel of gedeeltelijk af te leggen onverminderd het bepaalde in de laatste volzin 
van het tweede lid. De commissie deelt haar beslissing schriftelijk mede aan de 
kandidaat, aan de ouders, voogden of verzorgers van de kandidaat indien deze 
minderjarig is, aan de directeur en aan de inspectie. 

5. Een besluit tot ontzegging van de verdere deelname aan het volgende 
schoolexamen of het volgende onderdeel van het centraal examen wordt niet 
eerder ten uitvoer gebracht dan nadat de commissie van beroep uitspraak heeft 
gedaan. 
Adressering: 

Commissie van Beroep inz. Montessori College 
Postbus 6101 
5600 HC Eindhoven 

 
 

HOOFDSTUK II 
INHOUD VAN HET EINDEXAMEN VWO 

 
Artikel 6.      Examenprogramma 
De minister stelt, behalve voor door het bevoegd gezag vast te stellen vakken en 
andere programmaonderdelen die onderdeel zijn van het eindexamen, het 
examenprogramma vast, waarin zijn opgenomen: 
a. Een omschrijving van de examenstof voor ieder eindexamenvak; 
b. Welk deel van de examenstof centraal zal worden geëxamineerd en over welke 

examenstof het schoolexamen zich uitstrekt; 
c. Het aantal en de tijdsduur van de toetsen van het centraal examen. 

 
Tevens zijn in het examenprogramma voorschriften opgenomen betreffende de aard, 
de omvang, het aantal, de beoordeling en de weging van de onderdelen van het 
schoolexamen. 

 
Artikel 7.      Begrenzing mogelijkheden vakkenkeuze kandidaten 
1. De kandidaten kiezen, met inachtneming van dit hoofdstuk, in welke vakken zij 

examen willen afleggen. Voor leerlingen geldt deze keuze voorzover het bevoegd 
gezag, al dan niet in samenwerking met het bevoegd gezag van een of meer 
andere scholen, hen in de gelegenheid heeft gesteld zich op het examen in die 
vakken voor te bereiden. Indien sprake is van samenwerking tussen scholen, is 
artikel 2 van het Besluit samenwerking VO-BVE van toepassing. 

2. De kandidaten kunnen, voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat, in extra 
vakken examen afleggen. Een examen als bedoeld in de eerste volzin heeft geen 
betrekking op vakken die overeenkomen met vakken die onderdeel zijn van het 
eindexamen waarop deze extra vakken een aanvulling zijn. 

 
Artikel 8.      Eindexamen vwo 
1. Het eindexamen vwo omvat in elk geval: 

a. de vakken van het gemeenschappelijk deel van elk profiel, genoemd in artikel 
26b, eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, daaronder tevens begrepen een 
profielwerkstuk, 

b. de vakken van het profieldeel, genoemd in artikel 26b, tweede tot en met vijfde 
lid, van het Inrichtingsbesluit WVO, 

c. ten minste één vak met een normatieve studielast van tenminste 440 uur van 
het vrije deel van elk profiel, genoemd in artikel 26b, zesde lid, van het 
Inrichtingsbesluit WVO, met dien verstande dat door het bevoegd gezag vast te 
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stellen vakken onderdeel zijn van het eindexamen uitsluitend voor zover Onze 
Minister daarvoor goedkeuring heeft verleend, en 

2. In afwijking van het eerste lid is de kandidaat die het eindexamen aflegt aan een 
school voor vwo bij het eindexamen vrijgesteld van de vakken waarvoor ontheffing 
of vrijstelling is verleend van het volgen van onderwijs op grond van artikel 26e, 
eerste lid, van het Inrichtingsbesluit WVO. 

3. In afwijking van artikel 13, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, is de 
kandidaat die op grond van artikel 26e, zesde lid, van het Inrichtingsbesluit WVO 
voor een vak als daar bedoeld is vrijgesteld van het volgen van onderwijs, bij het 
eindexamen eveneens vrijgesteld van dat vak. 

 

Artikel 9.      Indeling examen 
Het eindexamen bestaat voor ieder vak uit een schoolexamen en, voor zover dit is 
bepaald in het examenprogramma, bedoeld in artikel 7 van het Eindexamenbesluit, 
tevens uit een centraal examen. 

 
Artikel 10.    Keuze van examenvakken 
De kandidaten kunnen voor zover het bevoegd gezag hun dat toestaat in meer dan 
het in artikel 8 voorgeschreven aantal vakken dat een eindexamen volgt, examen 
afleggen. 

 
 

HOOFDSTUK III 
REGELING VAN HET EINDEXAMEN 

Afdeling 1. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting Artikel 

11. Examenreglement en programma van toetsing en afsluiting 
1. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de 

examencommissie vavo, stelt een examenreglement vast. Het examenreglement 
bevat in elk geval informatie over de maatregelen, bedoeld in artikel 5, en de 
toepassing daarvan, alsmede regels met betrekking tot de organisatie van het 
eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen, de 
herkansingsmogelijkheden van het schoolexamen, en wat scholen voor voortgezet 
onderwijs betreft, de samenstelling en het adres van de in artikel 5 bedoelde 
commissie van beroep. Ten aanzien van de herkansing wordt in elk geval bepaald, 
in welke gevallen een herkansing mogelijk is. Ook kan worden bepaald dat tot die 
gevallen kunnen behoren gevallen dat de kandidaat door ziekte of ten gevolge van 
een bijzondere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid, niet in staat is geweest, 
aan de desbetreffende toets deel te nemen. 

2. Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs, respectievelijk de 
examencommissie vavo, stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing 
en afsluiting vast, dat in elk geval betrekking heeft op het desbetreffende 
schooljaar. Het programma vermeldt in elk geval: 
a. welke onderdelen van het examenprogramma in het schoolexamen worden 

getoetst; 
b. de inhoud van de onderdelen van het schoolexamen; 
c. de wijze waarop en de tijdvakken waarbinnen de toetsen van het schoolexamen 

plaatsvinden, de herkansing daaronder mede begrepen; 
d. de wijze van herkansing van het schoolexamen; 
e. de regels voor de wijze waarop het cijfer voor het schoolexamen voor een 

kandidaat tot stand komt. 

6 
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3. Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting worden door 
de directeur voor 1 oktober toegezonden aan de inspectie en verstrekt aan de 
kandidaten. 

4. Het examenreglement is vastgesteld door het bevoegd gezag en ter instemming 
voorgelegd aan de ondernemingsraad. 

 
 

Afdeling 2. Schoolexamen 
 

Het schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten voor elk vak. 
Het schoolexamen bestaat uit toetsen, proefwerken, praktische opdrachten, 
werkstukken, verslagen en presentaties. De verschillende toetsen worden mondeling 
of schriftelijk afgenomen. 

 
Artikel 12.   Tijdstip schoolexamen 
1. Het bevoegd gezag bepaalt het tijdstip waarop het schoolexamen aanvangt. 
2. Het schoolexamen wordt afgesloten voor de aanvang van het eerste tijdvak, 

bedoeld in artikel 37 van het Eindexamenbesluit VO. Bij toepassing van artikel 37, 
zevende lid, wordt het schoolexamen in het vak waarop de toets betrekking heeft, 
afgesloten tien werkdagen voor de afname van die toets. 

3. Het bevoegd gezag kan in afwijking van het tweede lid een kandidaat die ten 
gevolge van ziekte of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid het 
schoolexamen in één of meer vakken niet heeft kunnen afsluiten voor de aanvang 
van het eerste tijdvak, in de gelegenheid stellen het schoolexamen in dat vak of in 
die vakken af te sluiten vóór het centraal examen in dat vak of in die vakken, doch 
na de aanvang van het eerste tijdvak. 

4. Indien het bevoegd gezag gebruikmaakt van de afwijkingsbevoegdheid in het 
derde lid, zendt het de resultaten die zijn behaald met het schoolexamen en het 
profielwerkstuk in het vwo zo spoedig mogelijk aan de inspectie, tenzij het bevoegd 
gezag op grond van artikel 103b, tweede lid, van de wet examengegevens samen 
met het persoonsgebonden nummer verstrekt aan Onze Minister. 

 
Artikel 13.    Gang van zaken tijdens het schoolexamen 
1. Tassen moeten afgesloten vooraan of achteraan in de examenruimte worden 

geplaatst. 
2. Telefoons dienen uit te staan en in de tas te worden opgeborgen. Ook horloges en 

petten moeten in de tas worden opgeborgen. 
3. Geschreven teksten moeten met pen gemaakt zijn, tenzij in de opgave anders is 

aangegeven. 
4. Het gebruik van toegestane hulpmiddelen (tabellen, woordenboek) wordt vooraf 

door de vakdocent bekend gemaakt en vermeld op de opgaven. 
5. Kandidaten mogen tijdens het schoolexamen geen spullen van elkaar lenen. Ook 

bij vertrek mogen geen spullen aan iemand gegeven of van iemand ontvangen 
worden. 

6. Het schoolexamenwerk wordt gemaakt op door de school verstrekt papier. Op elk 
blaadje dient de kandidaat zijn naam te vermelden. Dit geldt ook voor het 
kladpapier. 

7. Het eerste uur van de schoolexamenzitting mogen kandidaten de examenruimte 
niet verlaten. 

8. Na afloop van de zitting levert de kandidaat de opgaven, uitwerkingen en 
aantekeningen, respectievelijk kladpapier, in bij de toezichthouder en tekent de 
protocollijst met vermelding van tijdstip van vertrek. 
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9. De kandidaat mag gedurende de zitting de examenruimte niet verlaten zonder 
toestemming van een toezichthouder. 

 
Artikel 14. Mededeling beoordeling schoolexamen 
Voor de aanvang van het centraal examen maakt de directeur aan de kandidaat 
bekend, voor zover van toepassing: 
1. welke cijfers hij heeft behaald voor het schoolexamen; 
2. de beoordeling van de vakken waarvoor geen cijfer wordt vastgesteld; 
3. de beoordeling van het profielwerkstuk. 

 

Artikel 15.   Beoordeling schoolexamen 
1. Het eindcijfer voor het schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de cijfers 

die voor de onderdelen van het schoolexamen aan de kandidaat zijn gegeven. 
2. Het cijfer van het schoolexamen wordt uitgedrukt in een cijfer uit een schaal van 

cijfers lopende van 1 tot en met 10. 
3. Indien in een vak tevens centraal examen wordt afgelegd, worden de in het eerste 

lid genoemde cijfers gebruikt met de daartussen liggende cijfers met 1 decimaal. 
Indien het eindcijfer schoolexamen een cijfer is met twee of meer decimalen wordt 
dit cijfer afgerond op de eerste decimaal, met dien verstande dat deze decimaal 
met 1 wordt verhoogd indien de tweede decimaal zonder afronding 5 of hoger is. 

4. In afwijking van lid 2, wordt het vak lichamelijke opvoeding uit het 
gemeenschappelijk deel van elke leerweg beoordeeld met “voldoende” of “goed”. 
Deze beoordeling gaat uit van de mogelijkheden van de leerlingen en geschiedt op 
de grondslag van het genoegzaam afsluiten van de desbetreffende vakken, zoals 
blijkend uit het examendossier. 

5. Het profielwerkstuk is een examenonderdeel en kan niet afgerond worden met een 
cijfer lager dan een 4.0. Indien lager, dient de leerling de herkansingsmogelijkheid 
van toetsblok 2 in te zetten om te repareren. 

6. De mogelijkheid van herkansing is niet van toepassing op het in lid 4 genoemde 
onderdeel van het schoolexamen. 

 

Artikel 16.    Bezwaar tegen beoordeling gemaakt werk schoolexamen 
Een kandidaat die bezwaar maakt tegen de beoordeling van een onderdeel van het 
schoolexamen bespreekt dit in eerste instantie met de vakdocent en/of mentor. Indien 
de uitkomst hiervan onbevredigend is voor de kandidaat, kan hij binnen één week na 
bekendmaking van de uitslag van dit onderdeel van het schoolexamen schriftelijk 
bezwaar indienen bij de examencommissie. 

 
Artikel 17.    Examencommissie 
1. Taken en bevoegdheden van de examencommissie: 

a. Een examencommissie heeft ten minste de volgende taken en bevoegdheden: 
1. het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering (procesmatig, 

inhoudelijk, passend bij de visie van de school en passend bij het afsluitende 
karakter van het schoolexamen); 

2. het vaststellen van richtlijnen en aanwijzingen om schoolexamens te 
beoordelen en vast te stellen. 

b. De examencommissie stelt regels vast over de uitvoering van de taken en 
bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, en de maatregelen die zij in dat 
verband kan nemen. 

c. Indien een kandidaat bij de examencommissie een verzoek of een klacht indient 
waarbij een lid van de examencommissie is betrokken, neemt het betrokken lid 
geen deel aan de behandeling van het verzoek of de klacht. 
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d. De examencommissie stelt jaarlijks een verslag op over haar bevindingen bij het 
borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering en verstrekt dit verslag aan 
het bevoegd gezag. 

2. Benoeming en samenstelling van de examencommissie: 
a. Het bevoegd gezag stelt een examencommissie in voor elke door de school 

verzorgde schoolsoort of groep(en) van schoolsoorten. 
b. Het bevoegd gezag draagt er mede door de samenstelling van de 

examencommissie zorg voor dat het onafhankelijk en deskundig functioneren 
van de examencommissie voldoende wordt gewaarborgd. 

c. Ten minste één lid van de examencommissie is als docent verbonden aan de 
schoolsoort of groep van schoolsoorten waarvoor de examencommissie is 
ingesteld. 

d. Leden van het bevoegd gezag worden niet benoemd tot lid van de 
examencommissie. 

e. Het Eindexamenbesluit geeft de directeur een groot deel van de 
eindverantwoordelijkheid voor het proces van de examinering en daarmee ligt 
het voor de hand – om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen – 
dat deze niet wordt benoemd in de examencommissie. Het is echter aan het 
bevoegd gezag om daarin een keuze in te maken. 

 
Het Montessori College Eindhoven heeft een examencommissie bestaande uit: 
- Dhr. P. Gijsbers (examencoördinator, voorzitter) 
- Mevr. I. van Hoof (examensecretaris) 
- Mevr. S. Moorman (teamleider mavo) 
- Dhr. H. Arikan (teamleider vwo) 
- examinatoren van de opleiding. 
Binnen de examencommissie bestaat de afspraak dat de desbetreffende teamleider 
niet meestemt in de besluitvorming als het een van zijn of haar leerlingen betreft. 
De examencommissie stelt in vergadering de eindbeoordeling van het schoolexamen 
vast. 

 
Artikel 18.    Verhindering schoolexamen 
Indien een kandidaat door ziekte of een andere dwingende reden, niet veroorzaakt 
door onnauwkeurigheid, onachtzaamheid of nalatigheid van de kandidaat of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger, absoluut verhinderd is aan een toets deel te nemen, 
stellen zijn ouders/verzorgers de directeur of de secretaris van het eindexamen, op 
de dag waarop de bedoelde toets wordt afgenomen, voor 8:30 uur ‘s morgens in 
kennis van deze verhindering en de reden(en) daarvoor. Dit geldt voor elke dag 
waarop toetsen gemaakt dienen te worden. Alleen indien de afwezigheid gemeld is 
en de reden geldig, mag de kandidaat de toets(en) inhalen. 

 
Artikel 19.    Geldigheid gemaakt werk 
Een kandidaat dient voor aanvang van de toets zeer bijzondere 
familieomstandigheden (ernstige ziekte, overlijden familielid) alsmede eigen 
ziekteverschijnselen te melden bij de secretaris of examencoördinator. In overleg met 
de secretaris of examencoördinator moet tevoren duidelijk vastgesteld worden of de 
kandidaat in dat geval in staat is aan de toets deel te nemen, omdat deelname aan 
de toets betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 
Ongemakken die de kandidaat ervaart tijdens afname van de toets, dienen direct 
gemeld te worden bij de surveillant en na afloop van de zitting bij de secretaris of 
examencoördinator. 
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Artikel 20.    Te laat komen bij schoolexamen 
De kandidaat dient een kwartier voor de aanvang van de toets aanwezig te zijn. Een 
kandidaat die te laat komt, meldt zich altijd eerst bij de examencoördinator van de 
opleiding. Hij verleent toestemming tot deelname aan de toets. De kandidaat mag tot 
uiterlijk een half uur na aanvang van de toets tot die toets worden toegelaten. 
Wanneer dit een luistervaardigheidstoets of een mondeling schoolonderzoek betreft 
kan de kandidaat na de aanvang niet meer toegelaten worden. De kandidaat, die 
zonder geldige reden, ter beoordeling van de examencoördinator, te laat komt levert 
het gemaakte werk op hetzelfde tijdstip in als de andere kandidaten. 

 
Artikel 21.   Deadlines/praktische opdrachten 
Het inleveren van werk behorend bij een praktische opdracht op of voor de deadline 
is verplicht. Indien de leerling zich hier zonder geldige reden niet aan houdt, wordt op 
het rapport de praktische opdracht als “NB” (niet beoordeeld) aangemerkt. 
Het verplicht alsnog in orde maken kan nog tot vijf dagen voor de eindrapport- 
vergadering in het vooreindexamenjaar. In eindexamenjaar tot vijf dagen voor 
verzending van de cijfers naar de inspectie. 
Indien de leerling zich niet houdt aan bovenstaand tijdig hernieuwd inleveren 
praktische opdracht(en) wordt de NB definitief. De leerling heeft dan een onvolledig 
rapport en kan in het vooreindexamenjaar niet overgaan en in het eindexamenjaar 
geen diploma krijgen omdat het schoolexamen niet afgesloten is. 

 
Artikel 22.   Uitstel schoolexamen 
In bijzondere gevallen kan de directeur besluiten een in de regeling van het 
schoolexamen vastgestelde toets uit te stellen voor alle daarbij betrokken kandidaten. 

 
Artikel 23.   Geheimhouding 
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze regeling en daarbij de 
beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of 
redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of 
wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is 
verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift 
hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit de 
noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 
Artikel 24.   Regeling herkansing toetsen schoolexamen 
1. De kandidaat die eindexamen aflegt, heeft, met in achtneming van de regels (lid 2) 

omtrent het aantal malen dat opnieuw, dan wel alsnog aan een toets mag worden 
deelgenomen, per toetsperiode het recht opnieuw, dan wel alsnog, deel te nemen 
aan 1 toets van het schoolexamen (waaronder begrepen praktische opdrachten) 
die wordt beoordeeld met een cijfer en als herkansbaar genoemd wordt in het PTA, 
ongeacht de hoogte van het cijfer behaald voor de desbetreffende toets. De 
kandidaat moet de toets inhalen indien hij/zij, dan wel door ziekte of ten gevolge 
van een bijzondere, van zijn wil onafhankelijke omstandigheid niet in staat is 
geweest aan de desbetreffende toets deel te nemen. 

2. De kandidaat kan een herkansing gebruiken om één toets van het schoolexamen 
te herkansen met in achtneming van de volgende regels: 
a. de kandidaat krijgt per toetsperiode 1 herkansingsmogelijkheid; 
b. de kandidaat kan deze herkansing vrij inzetten op herkansbare schriftelijke en 

mondelinge toetsen, praktische opdrachten, profielwerkstuk uit de betreffende 
toetsperiode; 

c. de herkansing van de betreffende toetsperiode die niet is gebruikt, vervalt; 
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d. een kandidaat, die ziek is en dit volgens de procedure heeft gemeld mag de 
toets inhalen; 

e. er is een vast herkansingsmoment; 
f. indien een kandidaat een toets mag inhalen, gebeurt dit vóór het 

herkansingsmoment; 
g. alle toetsen dienen één week voor het Centraal Examen te zijn afgerond; 
h. een kandidaat, die gebruik wil maken van een herkansing meldt zich hiervoor 

schriftelijk aan (standaardformulier), uiterlijk op de uiterste inschrijfdatum, die 
vermeld staat in de jaarplanning op de schoolwebsite; 

i. de leerling moet afwezigheid bij eerste gelegenheid mondeling verantwoorden 
bij de examencoördinator, om de mogelijkheid tot herkansing te bespreken; 

j. in bijzondere omstandigheden worden aparte afspraken gemaakt in overleg met 
de leerling en docent en na bespreking in de examencommissie. 

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij de eerder afgelegde 
toets van het schoolexamen geldt als definitief cijfer voor die toets. 

 
Het verplicht alsnog in orde maken kan tot vijf schooldagen voor de 
eindrapportvergadering in het vooreindexamenjaar. In het eindexamenjaar tot vijf 
schooldagen voor verzending van de cijfers naar de inspectie. 

 
Artikel 25.    Examendossier 
Het schoolexamen bestaat uit een examendossier. Het examendossier is het geheel 
van de onderdelen van het schoolexamen, zoals gedocumenteerd in een door het 
bevoegd gezag gekozen vorm. 

 
 

HOOFDSTUK IV 
CENTRAAL EXAMEN 

 
Het centraal examen wordt afgenomen conform de artikelen 36 t/m 46 van het 
Eindexamenbesluit VO dd. 10 juli 1989, geldend van 1 augustus 2020 tot heden. 

 
Artikel 26. Tijdvakken centraal examen 
Het centraal examen voor de scholen voor voortgezet onderwijs kent een eerste, een 
tweede en een derde tijdvak. 
Het eerste en tweede tijdvak worden afgenomen in het laatste leerjaar. 
Het derde tijdvak wordt aansluitend aan het laatste leerjaar afgenomen door de 
staatsexamencommissie. 

 
Artikel 27.   Opgave kandidaten centraal examen 
1. De directeur deelt jaarlijks voor 15 oktober aan Onze Minister mede hoeveel 

kandidaten in elk vak aan het centraal examen in het eerste tijdvak zullen 
deelnemen. 

2. De directeur zendt jaarlijks tenminste drie dagen voor de aanvang van de centrale 
examens in het eerste tijdvak, aan de inspectie een lijst waarop voor iedere 
kandidaat vermeld staat in welke vakken hij centraal examen zal afleggen en 
waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft 
behaald. 

3. Evenzo geschiedt voor het tweede tijdvak, aangevuld met de cijfers behaald in het 
eerste tijdvak. 
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Artikel 28.    Centraal examen in eerder leerjaar 
1. In afwijking van artikel 37, tweede lid, van het Eindexamenbesluit VO, kan het 

bevoegd gezag een leerling uit het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 
leerjaar toelaten tot het centraal examen in één of meer vakken, niet zijnde alle 
vakken van het eindexamen. 

2. Bij toepassing van het eerste lid wordt het schoolexamen in dat vak of die vakken 
afgesloten voordat in dat leerjaar het centraal examen in dat vak of die vakken 
aanvangt. 

3. Artikel 50, vijfde lid, van het Eindexamenbesluit VO is van overeenkomstige 
toepassing. 

4. Indien toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt het derde tijdvak 
aansluitend aan het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar 
afgenomen door het College voor toetsen en examens. 

5. Indien de leerling in één of meer vakken centraal examen heeft afgelegd in het 
voorlaatste of direct daaraan voorafgaande leerjaar, en niet is bevorderd tot het 
volgende leerjaar, vervallen de met dit centraal examen of deze centrale examens 
behaalde resultaten. 

 
Artikel 29.   Regels omtrent het centraal examen 
1. Onze Minister zorgt ervoor dat de opgaven, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van 

de Wet College voor toetsen en examens tijdig beschikbaar worden gesteld aan 
de directeur van de school. 

2. De directeur zorgt ervoor, dat de opgaven voor het centraal examen geheim blijven 
tot de aanvang van de toets waarbij deze opgaven aan de kandidaten worden 
voorgelegd. 

3. Tijdens een toets van het centraal examen worden aan de kandidaten geen 
mededelingen van welke aard ook, aangaande de opgaven gedaan, uitgezonderd 
mededeling van eventuele vastgestelde errata. 

4. De directeur draagt er zorg voor dat het nodige toezicht bij het centraal examen 
wordt uitgeoefend. 

5. Zij die toezicht hebben gehouden, maken een proces-verbaal op. Zij leveren dit in 
bij de directeur samen met het gemaakte examenwerk. 

6. Een kandidaat die te laat komt, mag tot uiterlijk een half uur na de aanvang van de 
toets tot die toets worden toegelaten. Hij levert het gemaakte werk in op het tijdstip 
dat voor de andere kandidaten geldt. 

7. De aan de kandidaten voorgelegde opgaven blijven in het examenlokaal tot het 
einde van die toets. 

 
Artikel 30.   Beoordeling centraal examen 
1. De directeur doet het gemaakte werk van het centraal examen met een exemplaar 

van de opgaven, de beoordelingsnormen en met het proces-verbaal van het 
examen toekomen aan de examinator in het desbetreffende vak. De examinator 
beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij de beoordelingsnormen, 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en 
examens toe. De examinator drukt zijn beoordeling uit in de score, bedoeld in 
artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. 
De examinator zendt de score en het beoordeelde werk aan de directeur. 

2. De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar 
van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het 
bepalen van de score, bepaald in het eerste lid, onverwijld aan de directeur van de 
school, bedoeld in artikel 36, tweede lid van het Eindexamenbesluit VO, toekomen. 
De directeur stelt deze documenten ter hand aan de gecommitteerde. 
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3. De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past daarbij toe 
de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores, bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, onderdeel d, van de Wet College voor toetsen en examens. De 
gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de 
verrichtte correctie. Deze verklaring is medeondertekend door het bevoegd gezag 
van de school waarbij de gecommitteerde werkzaam is. 

4. Bij digitale examinering worden de handelingen, bedoeld in het eerste en tweede 
lid, digitaal verricht, uitgezonderd de handelingen die betrekking hebben op het 
proces-verbaal. 

5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gegeven voor de 
toepassing van het eerste tot en met vierde lid. 

 

Artikel 31.    Vaststelling score en cijfer centraal examen 
1. De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg de score voor 

het centraal examen vast. Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet 
tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag 
van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het 
bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, 
wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een 
onafhankelijke corrector aanwijzen. De beoordeling van deze corrector komt in de 
plaats van de eerdere beoordelingen. 

2. De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen in een vak vast op grond van 
de score, bedoeld in het eerste lid, en met inachtneming van de regels, bedoeld in 
artikel 2, tweede lid, onderdeel e, van de Wet College voor toetsen en examens. 

Artikel 32.    Niet op regelmatige wijze afgenomen centraal examen 
Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige 
wijze heeft plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of 
meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen. 

 
Artikel 33.    Onvoorziene omstandigheden centraal examen 
Indien door onvoorziene omstandigheden het centraal examen in een of meer vakken 
aan een of meer scholen niet op de voorgeschreven wijze kan worden afgenomen, 
beslist de minister hoe alsdan moet worden gehandeld. 

 
Artikel 34.    Verhindering centraal examen 
1. Indien een kandidaat om een geldige reden ter beoordeling van de directeur is 

verhinderd bij een of meer toetsen in het eerste tijdvak tegenwoordig te zijn, wordt 
hem in het tweede tijdvak de gelegenheid gegeven het centraal examen op ten 
hoogste twee toetsen te voltooien. 

2. Indien een kandidaat door overmacht niet aan het examen kan deelnemen lichten 
zijn ouders/verzorgers de school terstond telefonisch in op telefoonnummer 040- 
2694300. Vervolgens stuurt hij een schriftelijke verklaring naar de school t.a.v. de 
examensecretaris, in geval van minderjarigheid van de kandidaat tevens 
ondertekend door een van de ouders/ voogd. 

3. Een kandidaat dient voor aanvang van een examenzitting zeer bijzondere 
familieomstandigheden (ernstige ziekte, overlijden familielid) alsmede eigen 
ziekteverschijnselen te melden bij de examencoördinator. In overleg met de 
examencommissie moet tevoren duidelijk vastgesteld worden of de kandidaat in 
dat geval in staat is aan het examen deel te nemen, omdat deelname aan een 
zitting betekent dat het eenmaal gemaakte werk zijn geldigheid behoudt. 

4. Indien een kandidaat in het tweede tijdvak evenzeer verhinderd is, of wanneer hij 
het centraal examen in het tweede tijdvak niet kan voltooien, wordt hij in de 
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gelegenheid gesteld zijn examen in het derde tijdvak ten overstaan van de 
staatsexamencommissie te voltooien. 

5. De kandidaat meldt zich zo spoedig mogelijk door tussenkomst van de directeur 
aan bij de voorzitter van de desbetreffende staatsexamencommissie. 

6. Na afloop van het derde tijdvak deelt de betreffende staatsexamencommissie, 
onderscheidenlijk de voorzitter van de landelijke examencommissie, het resultaat 
mede aan de directeur. 

 
 

HOOFDSTUK V 
UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING 

 
Artikel 35.   Eindcijfer eindexamen 
1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel 

cijfer uit de reeks 1 tot en met 10. 
2. De directeur bepaalt het eindcijfer op het rekenkundig gemiddelde van het cijfer 

voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen. Indien de uitkomst 
van de berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het eerste cijfer 
achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien dat cijfer een 
5 of hoger is, naar boven afgerond. 

3. Indien in een vak alleen een schoolexamen is gehouden, is het cijfer voor het 
schoolexamen tevens het eindcijfer. 

 
Artikel 36. Vaststelling uitslag 
1. De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen de uitslag vast met 

inachtneming van artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO en voor zover van 
toepassing artikel 52c. 

2. De uitslag luidt “geslaagd voor het eindexamen” of “afgewezen voor het 
eindexamen”. 

3. Indien dat nodig is om de kandidaat te laten slagen betrekken de directeur en 
secretaris van het eindexamen een of meer eindcijfers van de vakken niet bij de 
bepaling van de definitieve uitslag. De overgebleven vakken dienen een 
eindexamen te vormen als bedoeld in artikel 8. 

 
Artikel 37.   Uitslag 
1. De kandidaat die eindexamen vwo heeft afgelegd, is geslaagd indien: 

a. het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers 
ten minste 5,5 is; 

b. hij voor een van de vakken Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en 
literatuur en voor zover van toepassing wiskunde A of B als eindcijfer 5 of meer 
heeft behaald en hij voor het andere vak dan wel andere hier genoemde vakken 
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en 

c. hij onverminderd onderdeel b: 
1. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 

5 of meer en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, 
als eindcijfer 6 of meer heeft behaald; 

2. voor één van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 
4 en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als 
eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten 
minste 6,0 bedraagt; 

3. voor twee van zijn vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 
5 heeft behaald en voor de overige vakken waarvoor een eindcijfer is 
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vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer heeft behaald, en het gemiddelde van de 
eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; of 

4. voor één van de vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld als eindcijfer 
4 en voor één van deze vakken als eindcijfer 5 heeft behaald en voor de 
overige vakken waarvoor een eindcijfer is vastgesteld, als eindcijfer 6 of meer 
heeft behaald, en het gemiddelde van de eindcijfers ten minste 6,0 bedraagt; 

d. hij voor geen van de onderdelen, genoemd in het tweede lid, lager dan het 
eindcijfer 4 heeft behaald; en 

e. hij voor het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk 
profiel, de kwalificatie “voldoende” of “goed” heeft behaald. 

2. Bij de uitslagbepaling volgens het eerste lid, wordt het gemiddelde van de 
eindcijfers van ten minste de volgende onderdelen aangemerkt als het eindcijfer 
van één vak, voor zover voor deze onderdelen een eindcijfer is bepaald: 
maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming en het profielwerkstuk. 

3. De directeur bepaalt het eindcijfer, bedoeld in het tweede lid, als het rekenkundig 
gemiddelde van de eindcijfers van de samenstellende onderdelen. Indien de 
uitkomst van deze berekening niet een geheel getal is, wordt dat getal indien het 
eerste cijfer achter de komma een 4 of lager is, naar beneden afgerond en indien 
dat cijfer een 5 of hoger is, naar boven afgerond. 

 
Artikel 38.   Herkansing centraal examen 
1. De kandidaat heeft het recht om voor één vak van het eindexamen waarin hij al 

centraal examen heeft afgelegd, in het tweede of, indien artikel 45, eerste lid van 
het Eindexamenbesluit VO, van toepassing is, derde tijdvak, opnieuw deel te 
nemen aan het centraal examen. De kandidaat heeft het recht, bedoeld in de eerste 
volzin, alleen indien op grond van artikel 50, vijfde lid van het Eindexamenbesluit 
VO, de eindcijfers zijn bekendgemaakt. 

2. De kandidaat stelt de directeur voor een door deze laatste te bepalen dag en tijdstip 
schriftelijk in kennis van gebruikmaking van het in het eerste lid bedoelde recht. 

3. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en bij het eerder afgelegde 
centraal examen geldt als definitief cijfer voor het centraal examen. 

4. Na afloop van de herkansing in het laatste leerjaar wordt de uitslag definitief 
vastgesteld met overeenkomstige toepassing van artikel 48 van het 
Eindexamenbesluit VO en wordt deze schriftelijk aan de kandidaat 
bekendgemaakt. 

5. Na afloop van een herkansing in het voorlaatste of direct daaraan voorafgaande 
leerjaar wordt het eindcijfer schriftelijk aan de kandidaat bekendgemaakt. 

6. Het eerste tot en met vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing op de vakken 
waarin in een examenjaar deeleindexamen is afgelegd. De kandidaat die in een 
examenjaar zowel eindexamen als een of meer deeleindexamens aflegt, oefent 
het in het eerste lid bedoelde recht per examenjaar ten hoogste eenmaal uit. 

 
Artikel 38a. Afleggen eindexamen in vak op oorspronkelijk niveau na 
eindexamen in zelfde vak op hoger niveau 
Indien een kandidaat gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid tot het afleggen van 
eindexamen in een vak op hoger niveau dan het niveau van de schoolsoort van 
inschrijving, stelt de directeur de kandidaat in de gelegenheid in dat vak alsnog het 
eindexamen af te leggen van die schoolsoort. 

 
Artikel 39.   Diploma en cijferlijst 
1. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke kandidaat die 

eindexamen heeft afgelegd, een cijferlijst uit waarop voor zover van toepassing zijn 
vermeld: 
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a. de cijfers voor het schoolexamen en de cijfers voor het centraal examen; 
b. het vak of de vakken en het onderwerp of de titel van het profielwerkstuk; 
c. de beoordeling van het vak lichamelijke opvoeding; 
d. de uitslag van het eindexamen. 

2. De directeur reikt op grond van de definitieve uitslag aan elke voor het eindexamen 
geslaagde kandidaat, daaronder mede begrepen de kandidaat die zijn eindexamen 
met gunstig gevolg heeft voltooid ten overstaan van het College voor toetsen en 
examens, een diploma uit, waarop het profiel of de profielen zijn vermeld die bij de 
uitslag zijn betrokken. 

3. Indien een kandidaat in meer vakken examen heeft afgelegd dan in de vakken die 
ten minste samen een eindexamen vormen, worden de vakken die niet bij de 
bepaling van de uitslag zijn betrokken, op de cijferlijst vermeld, tenzij de kandidaat 
daartegen bedenkingen heeft geuit. 

4. Onze Minister stelt het model van de cijferlijst vast. 
5. De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma's en de 

cijferlijsten. 
 
Artikel 40.    Duplicaten en afgifte verklaringen 
1. Duplicaten van afgegeven diploma’s, certificaten en cijferlijsten worden niet 

verstrekt. 
2. Een schriftelijke verklaring dat een in het eerste lid bedoeld document is 

afgegeven, welke verklaring dezelfde waarde heeft als dat document zelf, kan 
uitsluitend door Onze Minister worden verstrekt. 

 
 

HOOFDSTUK VI 
OVERIGE BEPALINGEN 

 
Artikel 41.    Afwijking wijze van examineren 
1. De directeur kan toestaan dat een lichamelijk of geestelijk gehandicapte kandidaat 

het examen geheel of gedeeltelijk aflegt op een wijze die is aangepast aan de 
mogelijkheden van die kandidaat. In dat geval bepaalt de directeur de wijze waarop 
het examen zal worden afgelegd. Hij doet hiervan zo spoedig mogelijk mededeling 
aan de inspectie. 

2. Tenzij sprake is van een objectief waarneembare lichamelijke handicap, geldt ten 
aanzien van de in het eerste lid bedoelde aangepaste wijze van examineren, dat: 
a. er een deskundigenverklaring is die door een ter zake deskundige psycholoog 

of orthopedagoog is opgesteld; 
b. de aanpassing voor zover betrekking hebbend op het centraal examen in ieder 

geval kan bestaan uit een verlenging van de duur van de desbetreffende toets 
van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten; 

c. een andere aanpassing slechts kan worden toegestaan voor zover daartoe in 
de onder a. genoemde deskundigenverklaring ten aanzien van betrokkene een 
voorstel wordt gedaan dan wel indien de aanpassing aantoonbaar aansluit bij 
de begeleidingsadviezen, vermeld in die deskundigenverklaring. 

3. Het bevoegd gezag kan in verband met onvoldoende beheersing van de 
Nederlandse taal afwijken van de voorschriften gegeven bij of krachtens dit besluit, 
ten aanzien van een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij 
eindexamen aflegt, ten hoogste 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en 
voor wie het Nederlands niet de moedertaal is. De in de eerste volzin bedoelde 
afwijking kan betrekking hebben op: 
a. het vak Nederlandse taal en literatuur; 
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b. enig ander vak waarbij het gebruik van de Nederlandse taal van overwegende 
betekenis is. 

4. De in het derde lid bedoelde afwijking bestaat voor zover betrekking hebbend op 
het centraal examen slechts uit een verlenging van de duur van de desbetreffende 
toets van het centraal examen met ten hoogste 30 minuten en het verlenen van 
toestemming tot het gebruik van een verklarend woordenboek der Nederlandse 
taal. 

5. Van elke afwijking op grond van het derde lid wordt mededeling gedaan aan de 
inspectie. 

 

Artikel 42.    Gegevensverstrekking 
Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de eindcijfers in het voorlaatste of direct 
daaraan voorafgaande leerjaar, voor zover van toepassing, en na de vaststelling van 
de definitieve uitslag stuurt het bevoegd gezag aan Onze Minister en aan de inspectie 
een opgave waarop voor de kandidaten voor zover van toepassing zijn vermeld: 
1. het profiel of de profielen danwel de leerweg waarop het examen betrekking heeft; 
2. de vakken waarin examen is afgelegd; 
3. de cijfers van het schoolexamen alsmede het vak of de vakken waarop het 

profielwerkstuk betrekking heeft; 
4. de cijfers van het centraal examen; 
5. de eindcijfers; 
6. de uitslag van het eindexamen. 

 
Artikel 43.    Bewaren examenwerk 
1. Het werk van het centraal examen der kandidaten wordt gedurende ten minste zes 

maanden na de vaststelling van de uitslag bewaard door de directeur, ter inzage 
voor belanghebbenden. 

2. Een door de directeur en de secretaris van het eindexamen ondertekend 
exemplaar van de lijst, bedoeld in artikel 56 van het Eindexamenbesluit VO, wordt 
gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling van de uitslag in het archief 
van de school bewaard. 

3. De directeur draagt er zorg voor dat een volledig stel van de bij de centrale 
examens gebruikte opgaven gedurende tenminste zes maanden na de vaststelling 
van de uitslag bewaard blijft in het archief van de school. 

 
Artikel 44.    Spreiding voltooiing eindexamen 
1. Het bevoegd gezag kan – de inspectie gehoord – toestaan dat ten aanzien van 

een kandidaat die in het laatste leerjaar langdurig ziek is, en ten aanzien van een 
kandidaat die lange tijd ten gevolge van een bijzondere, van de wil van de 
kandidaat onafhankelijke omstandigheid niet in staat is geweest het onderwijs in 
alle betrokken eindexamenvakken gedurende het laatste leerjaar te volgen, het 
centraal examen en in voorkomende gevallen het schoolexamen, voor een deel 
van de vakken in het ene schooljaar en voor het andere deel in het daarop 
volgende schooljaar wordt afgelegd. In dat geval wordt het eindexamen in een vak 
in het eerste of in het tweede van deze schooljaren afgesloten. 

2. Het bevoegd gezag geeft zijn in het eerste lid bedoelde toestemming uiterlijk voor 
de aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen. In bijzondere gevallen 
kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin ten behoeve van een 
kandidaat die nog niet in alle betrokken eindexamenvakken centraal examen heeft 
afgelegd. 

3. Artikel 51, eerste tot en met vierde lid van het Eindexamenbesluit VO, is ten 
aanzien van de kandidaat van toepassing in het eerste en tweede schooljaar van 
het gespreid centraal examen, met dien verstande dat het in dat artikel bedoelde 
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recht in het eerste schooljaar ontstaat, nadat de eindcijfers van de vakken 
waarvoor in het eerste schooljaar het eindexamen is afgesloten, voor de eerste 
maal zijn vastgesteld. 

 
 

HOOFDSTUK VII 
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN 

 

Artikel 45.    Overgangsbepaling schoolexamen rekenen 
1. Het eindexamen vwo omvat voor leerlingen die geen eindexamen afleggen in het 

vak wiskunde een schoolexamen rekenen als bedoeld in artikel 118jj van de wet. 
2. Het cijfer voor het schoolexamen rekenen weegt niet mee in de uitslagbepaling 

voor het eindexamen vwo, bedoeld in artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO. 
3. In afwijking van de artikelen 52, eerste lid, onderdeel a, 52c, tweede lid, en 53, 

eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, onderdeel b van het Eindexamenbesluit VO, 
wordt het cijfer voor het schoolexamen rekenen vermeld op een bijlage bij de 
cijferlijst. 

4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op het eindcijfer van het vak 
wiskunde, indien de kandidaat het eindexamen wiskunde heeft afgelegd, het 
eindcijfer voor wiskunde niet is betrokken in de uitslagbepaling, bedoeld in artikel 
50 van het Eindexamenbesluit VO, en de kandidaat bedenkingen heeft geuit tegen 
het opnemen van het eindcijfer van het vak wiskunde op de cijferlijst op grond van 
artikel 52, derde lid van het Eindexamenbesluit VO. 

5. De herkansing voor het schoolexamen rekenen gaat niet ten koste van de 
herkansing voor andere vakken zoals vermeld in artikel 24 van dit 
examenreglement. 

6. Dit artikel vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. 
 
Artikel 46.     Slotbepaling 
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bevoegd gezag en 
namens deze de directeur. 

 
 

Eindhoven, september 2020 
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OP HET EXAMEN AFGEWEZEN LEERLINGEN. 
 

Met leerlingen die op het examen afgewezen zijn en die alsnog hun diploma op onze 
school willen halen wordt een persoonlijk PTA afgesproken. De regelingen blijven 
voor hen die van het cohort waarin ze begonnen zijn. Zij mogen alle toetsen, 
opdrachten die zij opnieuw wensen te maken, opnieuw maken. Dus ook toetsen enz. 
uit vwo 4. Het betreft hier nadrukkelijk niet herkansen. Het oude cijfer vervalt. Het 
nieuwe cijfer komt hiervoor in de plaats, ook als dat lager is dan het oude. Daarnaast 
krijgt de leerling naar evenredigheid van het aantal opnieuw te maken toetsen een 
aantal herkansingen. 
Het persoonlijk PTA wordt door de leerling met de betreffende vakdocenten 
besproken. Een en ander dient voor 1 oktober van het eindexamenjaar afgewerkt te 
zijn. Leerling en eindexamencoördinator tekenen beiden het PTA. Hierna kan er niet 
meer afgeweken worden van hetgeen afgesproken is. 

 
 

PERIODE-INDELING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VWO 4/5 
2020-2022 

 
Alle data worden bekend gemaakt op de schoolwebsite. 

 
 

OVERGANGSNORM VAN VWO 4 NAAR VWO 5 
 

1. De leerling is bevorderd indien: 
a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of 
b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of 
c. er 1x4, of 2x5, of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of 

hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. 
2. Leerlingen in vwo 4 mogen op hun eindrapport ten hoogste één afgeronde 5 voor 

het cijfer van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde scoren. 
Voor leerlingen zonder wiskunde geldt dat ten hoogste één 5 voor Nederlands en 
Engels behaald mag worden. 
Een leerling kan niet bevorderd worden als: 
a. er meer dan één vijf voor deze vakken wordt gescoord; 
b. er een vier of lager voor deze vakken wordt gescoord. 

3. Daarnaast moet voldaan worden aan onderstaande voorwaarden: 
a. er mag geen NB (niet beoordeeld) op het eindrapport staan; 
b. alle schoolexamenonderdelen van vwo 4 moeten afgerond zijn; 
c. het vak lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel 

moet beoordeeld zijn als “voldoende” of “goed”. 
4. De cijfers voor de vakken maatschappijleer en culturele en kunstzinnige vorming 

(die in vwo 5 samen met het profielwerkstuk deel uitmaken van het combinatiecijfer) 
zijn in vwo 4 cijfers die zelfstandig en volwaardig meetellen. 

5. Een eindcijfer 3 of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet bevorderd is. 
 
Indien het rapport aan de norm voldoet heeft de leerling recht op bevordering. 
Alle leerlingen waarvan het rapport niet aan de norm voldoet worden ter bespreking 
in de vergadering gebracht. Daarbij worden naast kwaliteit en inzicht/vaardigheid de 
leerlingenkenmerken meegewogen, zoals deze op het rapport staan vermeld: 
organisatievermogen, meedoen, zelfontplooiing en autonomie. 
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DOUBLEREN VWO 4 
 

Leerlingen die doubleren in vwo 4 moeten alle toetsen, opdrachten enz. opnieuw 
maken. Dit geldt niet voor de vakken CKV en/of maatschappijleer indien aan 
onderstaande voorwaarden voldaan wordt: 
1. CKV: indien de beoordeling een voldoende (afgerond 6 of hoger) is. 
2. Maatschappijleer: 

a. Een leerling die een onvoldoende heeft voor maatschappijleer (afgerond 5 of 
lager), moet alle toetsen en opdrachten voor het vak maatschappijleer 
opnieuw doen. Alle eerder behaalde cijfers komen te vervallen. 

b. Een leerling die een voldoende heeft voor maatschappijleer (afgerond 6 of 
hoger) heeft twee keuzes: 
1. De leerling mag maatschappijleer opnieuw doen. De leerling moet dan alle 

toetsen en opdrachten voor het vak opnieuw doen. Alle eerder behaalde 
cijfers komen te vervallen. 

2. Indien de leerling kiest voor het NIET opnieuw doen van maatschappijleer, 
staat daarmee zijn cijfer voor maatschappijleer in het toekomstige 
combinatiecijfer vast. Het betreft hier het afgeronde cijfer. 

3. De mentor of decaan bespreekt de consequenties die hieraan verbonden zijn 
met de leerling. 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. 



College van Bestuur

Overig onderwijs

Organogram Summa College

Middelbaar beroepsonderwijs

Raad van Toezicht

Summa ICT

Summa Welzijn

Summa Horeca

Summa Vrije tijd

Summa Fashion

Summa Veiligheid

Summa Facilitair

Summa Beauty & Lifestyle

Summa Engineering

Summa Transport & Logistiek

Summa Elektro- & Installatietechniek

Summa Business

Summa Brood & Banket

Summa Bouw

Summa Sport

Summa Techniek

Summa Procestechnologie

Summa Maatschappij & Gezondheid

Summa Maatschappij & Gezondheid

Summa Laboratorium

Summa Luchtvaartdienstverlening

Summa Zorg

Summa Plus (entree)

Ster College (vavo)

Summa Automotive

Summa Wonen & Design

Summa Zakelijke dienstverlening

Summa Artiest
(Rock City Institute / Metal Factory)

Bureau CvB

Audit, Risk & Compliance

Strategische programma’s

Montessori College Eindhoven

Ster College

Diensten

Facilitaire services 

Finance & Control

ICT & Informatiemanagement

HRM

Onderwijs- & Studentencentrum

Summa Plus

Studenten

Studentenraad Ondernemingsraad
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1. Onderwijsaanbod 

1.1. Niveau 
Welke niveaus biedt de school? 

0 (Z)MLK 

• Praktijkonderwijs 

• VMBO B 
0 VMBO K 

ixJ VMBO GT 

ixJ HAVO 

o vwo 

1.2. Speciale klassen 
Zijn er speciale klassen. Zo ja voor welke niveaus en welke leerlingen komen daarvoor in aanmerking ? 

1.3. Profielen 
Binnen welke profielen kunnen leerlingen hun diploma/perspectief behalen? 

vso Praktijkonderwijs VMBO/K VMBO-GT HAVO/VWO 

• Leerroute 0 , • Arbeid D Bouwen, wonen en IXl Techniek IXl Natuur en 
A,B D Arbeid en interieur IXl Zorg en welzijn techniek 
(Dagbesteding) leren D Produceren, installeren IXl Economie IXl Natuur en 
D Leerroute C, D Beschermde en energie IXl Landbouw gezondheid 
D (Arbeid) arbeid D Mobiliteit en transport IXl Economie en 

· D Leerroute E D Dagbesteding D Media, vormgeving en maatschappij 
(VMBO) ICT IXl Cultuur en 
D Leerroute F • Maritiem en techniek maatschappij 
(HAVO/VWO) • Zorg en welzijn 

• Economie en 
ondernemen 

• Horeca, bakkerij en 
recreatie 

• Groen 
D Dienstverlening en 
producten 

2. Toelating 

2.1 . Aannamebe leid 
Aanmelden op de reguliere aanmelddagen in maart . Leerlingen moeten minimaal een vmbo-t-advies 
van de basisschool hebben en wij moeten de leerling de (extra) ondersteuning kunnen bieden die hij 
of zij nodig heeft. 
Als aan bovenstaande criteria wordt voldaan, is een leerling plaatsbaar. Bij eventuele overinschrijving 
wordt er geloot. 

2.2. Aanvullende toelatingscriteria 
Niet van toepassing 
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3. Bas iso nd ersteuning 

3.1. Vei lig schoolkl imaat 
Op school is aanwezig : 

IZI Veiligheidsplan 

IZI Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld 

IZI Protocol medisch handelen 

IZI Pestprotocol 

IZI Leerlingstatuut 

IZI Anti -pest coordinator 

• 
• 

3.2. Cyclus planmatig handelen 
Het Montessori College werkt met een Schoolplan en een daaraan verbonden Ondersteuningsplan 
waarin de wijze van planmatig handelen is vastgelegd. 

3.3. Betrokkenhe id Ouders/verzorgers 
Begeleidingstrajecten worden vastgelegd in een OPP en ouder(s)/verzorger(s) worden daar altijd bij 
betrokken. In het OPP wordt opgenomen wat de rol van iedere betrokkene is en in overleggen 
worden OPP's regelmatig geëvalueerd. De OPP's worden daarbij gebruikt als leidraad voor het 
gesprek en worden telkens geupdatet. 

3.4. Afstemm ing onderwijs -leerlingpopu latie 
1. Alle leerlingen zijn welkom op het Montessori College. Doorgaans hebben ze belangstelling voor 
kunst en cultuur. Leerlingen komen uit Eindhoven en omliggende gemeentes. 
2. Het onderwijs is gebaseerd op de opvatting van Maria Montessori. We gaan ervanuit dat 
leerlingen bewust voor het montessorionderwijs kiezen . We creëren een veilige leeromgeving, 
waarin de leerling wordt begeleid bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid . De uitgangspunten zijn o:a. 
- Zelfstandig werken; 
- Zelf verantwoordelijkheid dragen; 
- Zelf keuzes maken; 
- Zelf taken plannen en werk indelen; 
- Leren hoe te leren. 
Ook leerlingen met een didactische achterstand begeleiden we vanuit deze uitgangspunten, wat 
betekent dat zij door middel van (begeleide) eigen keuze tijdens keuzewerktijden extra instructie 
(leren) vragen. Waar nodig wordt op vakniveau een handelingsplan gemaakt. 

3.5. Basisondersteuning 

3.5.1 . Aa ndacht en t ijd 
- Mentor is spil; 
- Onderwijsassistenten kunnen ondersteunen in de klas; 
- Mini mentoren ondersteunen de mentoren van de le klassen; 
- Tijdens keuzewerktijduren kunnen leerlingen extra uitleg krijgen van vakdocenten . 
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3.5.2 . Aangepast lesmateriaa l 
Voor leerlingen met een dyslexieverklaring gebruiken we de voorleessoftware Sprint Plus. Verder 
mogen ze een beroep doen op alle wettelijk vastgelegde faciliteiten. Dit laatste geldt ook voor 
leerlingen met dyscalculie . 

3.5 .3. Aanpassing in de ruimte 
Onze school beschikt over een Interne Ondersteunings Voorziening (IOV), voorheen Interne Rebound 
Klas (IRK) en een Trajectklas (samenwerking met Zuiderbos, speciaal onderwijs en RSV PVO). 

3 .5 .4. Expertise 
Welke expertise heeft de school in huis die ingezet kan worden voor alle leerlingen 
Vul onderstaande tabel in. 

Expertise Omschrijving 

!XI Orthopedagoog gedragsspecialisme 

• Psycholoog 

!XI leerlingbegeleider Counselor en begeleiders passend onderwijs 

• Remedial teacher 

!XI Dyslexiecoach/- Coördinator onderbouw en coördinator bovenbouw/examens 

coördinator 

• Dyscalculiecoach/-
coördinator 

!XI Decaan Voert het LOB beleid uit 

D Arbeidstoeleider 

• 

3.5 .5. Samenwerking met andere instanti es 
Met welke instantie werkt de school structureel samen in de basisondersteuning? 

Naam instantie Toelichting op de aard/frequentie van de samenwerking 

!Xl lumens Schoolmaatschappelijk werk, wekelijks aanwezig. ZAT 

!XI GGD Jeugdverpleegkundige, op aanvraag aanwezig, jeugdarts . ZAT 

!XI Bureau leerplicht Verzuimspreekuur, ZAT 

!XI Dynamo Jongerenwerk, regelmatig aanwezig 

• 
• 
• 
• 

4. Extra ondersteuning 

4.1. Visie op ondersteun ing 
Het Montessori College Eindhoven wil leerlingen stimuleren hun eigen gevoelens, waarden en 
behoeften te ontdekken en te ontwikkelen. Daarvoor moet de leerling de kans krijgen, eventueel 
met begeleiding die er op gericht is de leerling te helpen om het zelf te doen. Voor een optimale 
begeleiding is samenwerking tussen ouders en school onontbeerlijk. 

4. 1.1. Extra t ijd en aandacht 
Extra ondersteuning kan geboden worden door de begeleiders Passend Onderwijs. Deze 
medewerkers worden ingezet als een leerling dreigt vast te lopen in het onderwijs, als blijkt dat de 
inzet van mentor en vakdocenten niet toereikend is . Ook hierbij gaan we uit van onze visie : help de 
leerling om het zelf te doen. 
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4. 1.2. Aangepast e onderwijsmaterialen en -facili t eiten 
Indien het gebruik van extra materialen noodzakelijk is, zullen we met alle betrokkenen overleggen 
wat nodig en mogelijk is. Met de huidige ontwikkelingen zijn online lessen ook toegankelijk. 

4.1.3. Aanpassingen inricht ing gebouw 
Beide gebouwen met meerdere verdiepingen beschikken over een lift. 

4.1.4. Expert ise 

4.1.4.1 Docenten en specialisten (binnen docententeam) 
Zijn er docenten (één, meerdere, alle) die op een bepaald gebied zijn gespecialiseerd en geef daarvan 

een omschrijving. Geef een beschrijving van de specialisten binnen de school en welke ondersteuning 

zij kunnen bieden en voor welke (OPP-)leerlingen. 

Specialisme docent Aard van de extra ondersteuning Voor welke OPP-
(gevolgde leerlingen 
opleiding) 

IZl Door begeleiders Passend Onderwijs en soms Die het nodig hebben 

divers maatwerk vakdocenten 

(beelddenken, 
hoogbegaafdheid, 
ADHD en autisme 

IZJ Orthopedagoog Advies aan het zorgteam Op aanvraag 

IZl Counselor Gesprekken met leerlingen; Leerlingen met sociaal 
faalangstreductietrainingen emotionele 

problematiek en 
leerlingen met faalangst 

IZl Begeleiders Individuele begeleiding Voor leerlingen waarbij 

Passend Onderwijs de basis- en lichte 
ondersteuning niet 
toereikend is 

IZl IOV mentor Zorgklas Voor leerlingen (intern 
en extern) die tijdelijk 
niet aan het reguliere 
onderwijsproces deel 
kunnen nemen. 

4.1.5. Sa menwerking met andere instanties 
Met welke instanties is er samenwerking voor leerlingen met extra ondersteuning? Geef toelichting. 

Naam instantie Toelichting op de aard/frequentie van de samenwerking 

IZJ Pedagogische Advies en observatie bij leerlingen die overbelast zijn geraakt 

ondersteuning 
(Studiebegeleiding 
Straum, D'n Hoef. 
Route B etc.) 
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IXJ GGZ Diverse psychologenpraktijken, advies en maatwerk als een leerling in 
behandeling is 

IXJ Summa College Via23, Summa Plus, doorstroomcoaches, NT2 docenten 

IXJ VSO (Zuiderbos) Advies en observatie 

IXJ Wijeindhoven Generalisten die bij het gezin van leerlingen betrokken zijn 

IXI Maatwerk Diverse andere partijen in en om Eindhoven als de situatie daar om vraagt. 

IXJ SWV PVO Als school handelingsverlegen raakt of dreigt te raken. 

• 
• 

5. Verwi j zing naar releva nte websites : 
Verwijzing naar de website van de school : 
www. mc-co ll ege. nl 

Verwijzing naar vergelijkingssite : 
www.scholenopdekaart.nl 

Verwijzing naar website van het samenwerkingsverband: 
www.swve indhovenkempenland.nl 
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Overzicht voorzieningen en arrangementen van Montessori College 

IVO-velden 

Aandacht en tijd 

Materialen 

Aanpassingen 
ruimte 

Expertise 

Samenwerking 

UITSTROOM 
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Basisondersteuning 

Mentor als spil 
Onderwijsassistenten (meer handen in de klas) 
Zorgco~cties 

Aan-gepast lesmateriaal voor dyslexie en dyscalculie, nl.: 
voorleessoftware en laptops 

IOV en Trajectklas 

Gedragswetenschapper aanwezig/beschikbaar voor 
onderwljsrelevante onderzoeken 
SOVA en FART training kunnen worden ingezet. 
Counseling • 
Ondersteuning op gebied van beelddenken, ADHD, 
autisme en hoogbegaafdheid 
Vertrouwenspersoon, Anti-pestcoördinator 
LPA, SMW, GGD, Jongerenwerk, Halt, Politie, Gemeente, 
basisscholen, GGZ, gemeente (Wijeindhoven) 

Vervolgonderwijs/ Arbeid/Dagbesteding 

Schooljaar 2020-2021 

~ra ondetst(!uning • , 

Vervolgonderwijs/Arbeid/Dagbesteding 



Inrichting van het onderwijs: zicht op ontwikkeling van de leerlingen. 

Hoe verzamelt u systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van uw leerlingen 
en hoe stemt u het onderwijs af op de onderwijsbehoeften van zowel groepen als individuele 
leerlingen? 

RTTI en OMZA 

De docenten bij het Montessori College maken gebruik van de RTTI-methodiek om er achter 
te komen hoe het gesteld is met de kennis en vaardigheden van de leerling.  
Om met leerlingen te kunnen praten over hun leergedrag en hun krachten en 
verbeterpunten maken we daarnaast gebruik van de OMZA-letters (Organisatie, Meedoen, 
Zelfvertrouwen, Autonomie) Deze OMZA-letters gebruiken we, naast het voortschrijdend 
gemiddelde van de toetsen per vak, ook om bij elke rapportperiode aan de leerlingen en hun 
ouders te laten weten hoe ze ervoor staan.  

Leerlingen stellen eigen handelingsplannen op 

Het Montessori College werkt met 3 rapportperiodes in een schooljaar. Leerlingen stellen in 
de week dat de rapportvergaderingen plaatsvinden voor de vakken waar ze extra aandacht 
aan moeten besteden met hulp van de mentor en of de vakdocent een handelingsplan op 
waarin ze concreet benoemen wat ze gaan doen en welke hulp ze gaan inschakelen voor het 
verbeteren van hun resultaten. Na afloop van de periode worden de gemaakte 
handelingsplannen met de leerlingen geëvalueerd. 

Citovolgtoetsen 

In de onderbouw vindt in klas 1 in september een nulmeting plaats met behulp van de Cito-
volgtoetsen. In klas 1 t/m 3 wordt daarnaast rond mei de Citovolgtoets 1, 2 of 3 afgenomen 
om een beeld te krijgen van het kennisniveau van de leerlingen, zowel individueel als per 
opleiding. 

Betrokken docenten 

Er vindt veel afstemming plaats tussen vakdocenten en de mentor om aan individuele 
leerbehoeften van leerlingen tegemoet te komen. Docenten zijn zeer betrokken bij de 
leerlingen. De mentor vormt hier de spil. Hoe leerlingen in hun vel zitten en wat hun 
leerbehoeften zijn, wordt nauwgezet gevolgd en met behulp van dossiernotities 
geregistreerd in het LVS.  
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Beleidsnotitie Sociale Media 

Inleiding 

Sociale media zoals Whatsapp, Twitter, Facebook, YouTube en LinkedIn bieden nieuwe 
mogelijkheden voor communicatie. Sociale media bieden de mogelijkheid om je als school te 
profileren. Door de komst en het gebruik van internet, sociale media (sociale netwerken) en het 
interactieve gebruik van o.a. tablets, laptops, Smartphones verandert de leer- en leefomgeving van 
leerlingen en medewerkers voortdurend. De afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan naar het 
puberbrein en hoe pubers leren. Dit heeft andere inzichten gegeven in hoe leerlingen informatie 
verwerken en opslaan.  
De formele communicatie tussen school en leerlingen/ouders verloopt via de website, SOM, 
elektronische leeromgeving (SOM Today), e-mail en de oude en nog vertrouwde brief en telefoon. 
Dat blijft de professionele standaard.  
Het Montessori College Eindhoven wil een organisatie zijn waarin medewerkers in een sfeer van 
respect en vertrouwen open met elkaar kunnen communiceren en optimaal kunnen samenwerken 
en daar kun je de sociale media prima bij gebruiken. Het Montessori College Eindhoven is een 
lerende organisatie en wil dit ook laten zien.  
Echter van belang is het ook te beseffen dat je met het communiceren via de sociale media 
(onbewust) de naam van betrokkenen en de school (o.a. medewerkers en leerlingen en 
ouders/verzorgers) kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust en verantwoord met de 
sociale media om te gaan.  
Essentieel is dat, buiten de sociale media kanalen, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van 
sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met 
een positieve instelling benaderen.  
Het Montessori College Eindhoven vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen en 
ouders/verzorgers en andere betrokkenen in relatie tot de school verantwoord om zullen gaan met 
sociale media en heeft dit protocol opgezet om specifiek voor medewerkers en leerlingen maar ook 
voor een ieder die bij het Montessori College Eindhoven betrokken is, zoals de ouder/verzorger, of 
zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven.  

Uitgangspunten 

• Het Montessori College Eindhoven onderkent het belang van sociale media. Dit protocol draagt
bij aan een goed en veilig school- en onderwijsklimaat;

• Dit protocol bevordert dat de instelling, medewerkers en leerlingen op de sociale media
communiceren in het verlengde van de missie en visie van de onderwijsinstelling en de reguliere
fatsoensnormen. In de regel betekent dit dat we respect voor de school en elkaar hebben en
iedereen in zijn waarde laten;

• De gebruikers van sociale media dienen rekening te houden met de goede naam van de school
en van een ieder die betrokken is bij de school;

• Het protocol dient de school, haar medewerkers en leerlingen tegen zichzelf en anderen te
beschermen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van de sociale media.
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Doelgroep en reikwijdte  
 
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor alle betrokkenen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap, 
dat wil zeggen vooral de medewerkers en leerlingen en mensen die op een andere manier 
verbonden zijn aan het Montessori College Eindhoven.  
De richtlijnen in dit protocol hebben enkel betrekking op schoolgerelateerde berichten of wanneer er 
een overlap is tussen school, werk en privé.  

 
Sociale media in de school  
 
A. Voor alle gebruikers (medewerkers en leerlingen)  
Als door de schoolleiding respectievelijk docenten hiervoor toestemming is gegeven, is het 
medewerkers en leerlingen toegestaan om tijdens de lessen actief te zijn op sociale media. 
Het is betrokkenen toegestaan om kennis en informatie te delen, mits het geen vertrouwelijke of 
persoonlijke informatie betreft en andere betrokkenen niet schaadt.  
De betrokkene is persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud welke hij of zij publiceert op de sociale 
media.  
Elke betrokkene dient zich ervan bewust te zijn dat de gepubliceerde teksten en uitlatingen voor 
onbepaalde tijd openbaar zullen zijn, ook na verwijdering van het bericht.  
Als alle betrokkenen uitdrukkelijke toestemming voor plaatsing hebben gegeven, is het toegestaan 
om foto-, film- en geluidsopnamen van schoolgerelateerde situaties op de sociale media te zetten. 
De relatie tussen een medewerker van school en een leerling op sociale media mag alleen maar een 
schoolse (=formele communicatie zoals genoemd in de inleiding van dit stuk) zijn.  
Alle betrokkenen nemen de fatsoensnormen in acht. Als fatsoensnormen worden overschreden 
(bijvoorbeeld: mensen pesten, kwetsen, stalken, bedreigen, zwartmaken of anderszins beschadigen) 
dan neemt de onderwijsinstelling passende maatregelen. Zie ook : Gevolgen voor medewerkers en 
leerlingen bij onjuist gebruik 
B. Voor medewerkers tijdens werksituaties  
Medewerkers hebben een bijzondere verantwoordelijkheid bij het gebruik van sociale media: 
privémeningen van medewerkers kunnen eenvoudig verward worden met de officiële standpunten 
van het Montessori College Eindhoven.  
Indien een medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met het 
Montessori College Eindhoven dient de medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van het 
Montessori College Eindhoven.  
Als online communicatie dreigt te ontsporen dient de medewerker direct contact op te nemen met 
zijn/haar leidinggevende om de te volgen strategie te bespreken.  
Bij twijfel of een publicatie in strijd is met deze richtlijnen neemt de medewerker contact op met 
zijn/haar leidinggevende.  
C. Voor medewerkers buiten werksituaties  
Het is de medewerker toegestaan om schoolgerelateerde onderwerpen te publiceren mits het geen 
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie over de school, zijn medewerkers, leerlingen, 
ouders/verzorgers en andere betrokkenen betreft. Tevens mag de publicatie de naam van de school 
niet schaden.  
Indien de medewerker deelneemt aan een discussie die (op enigerlei wijze) te maken heeft met de 
onderwijsinstelling dient medewerker te vermelden dat hij/zij medewerker is van het Montessori 
College Eindhoven. 
Indien de medewerker over het Montessori College Eindhoven publiceert dient hij/zij het bericht te 
voorzien van de mededeling dat de standpunten en meningen in dit bericht de eigen persoonlijke 
mening zijn en los staan van eventuele officiële standpunten van het Montessori College Eindhoven. 
Verder meldt de medewerker dat hij of zij niet verantwoordelijk is voor de inhoud en uitlatingen van 
derden.  



Vastgesteld door MT 17-3-2014 

 
Gevolgen voor medewerkers en leerlingen bij onjuist gebruik  
Medewerkers die in strijd handelen met dit protocol maken zich mogelijk schuldig aan 
plichtsverzuim. Alle correspondentie omtrent dit onderwerp wordt opgenomen in het 
personeelsdossier.  
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar medewerkers toe 
rechtspositionele maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, schorsing, berisping, 
ontslag en ontslag op staande voet;  
Leerlingen die in strijd met dit protocol handelen maken zich mogelijk schuldig aan verwijtbaar 
gedrag. Alle correspondentie van leerlingen die in strijd met dit protocol handelen omtrent dit 
onderwerp wordt opgenomen in het leerlingendossier.  
Afhankelijk van de ernst van de uitlatingen, gedragingen en gevolgen worden naar leerlingen toe (en 
naar ouders/verzorgers gecommuniceerd) maatregelen genomen welke variëren van waarschuwing, 
schorsing en verwijdering van school;  
Indien de uitlating van leerlingen en medewerkers mogelijk een strafrechtelijke overtreding inhoudt 
zal door het Montessori College Eindhoven aangifte bij de politie worden gedaan. 
 

De rol van de ouders/verzorgers 
De ouders/verzorgers zijn op de hoogte van dit beleid, onderschrijven de uitgangspunten en hebben 
hierin ook een belangrijke rol. Zij wijzen hun kinderen op de juiste manier van gebruik van sociale 
media en nemen zelf ook op de juiste manier deel aan de communicatie via de sociale media. 
Mochten ze tijdens de lessen contact moeten hebben met hun zoon/dochter dan laten ze de 
communicatie verlopen via de geëigende weg: via de administratie van de school. 
 



Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling 

Versie maart 2015 

Vastgesteld: 13 april 2015 
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1. Inleiding 

Dit protocol geeft richtlijnen in signaleren en handelen bij een vermoeden van 
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het protocol richt zich op beroepskrachten die 
werken binnen het beroepsonderwijs bij het Summa College. Onder beroepskracht wordt in 
dit protocol verstaan eenieder die werkt met leerlingen, maar geen hulpverlenings-
verantwoordelijkheid heeft. De beroepskracht heeft wel een meldplicht, d.w.z. dat de 
beroepskracht verplicht is te handelen volgens dit protocol wanneer er sprake is van 
signalen/ vermoedens van kindermishandeling en/ of huiselijk geweld. 
 
In aanmerking moet worden genomen: 

 De Wet Bescherming Persoonsgegevens; 

 De Wet op de Jeugdzorg; 

 De Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
Waarom een protocol? 
Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld is het belangrijk dat op 
zorgvuldige en eenduidige wijze gehandeld wordt. Een protocol biedt houvast in het maken 
van keuzes. Tevens is een protocol een essentieel onderdeel van het beleid van de 
instellingen. Duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden is een voorwaarde 
voor het in gebruik stellen van het protocol. 
 
Daarnaast hebben beroepskrachten basiskennis en –vaardigheden nodig om op een juiste 
manier om te gaan met (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld. Indien 
de beroepskracht zich onvoldoende voelt toegerust in kennis en of ervaring is het zijn/ haar 
verantwoordelijkheid om dit aan te geven bij de zorgcoördinator. 
 
 
2. Stappenplan 

In deze paragraaf worden de stappen die beroepskrachten geacht worden te zetten 
omschreven. De stappen gaan in op het proces vanaf het moment dat er signalen zijn. Het 
signaleren zelf heeft in het model een andere plaats gekregen. Signaleren wordt gezien als 
een belangrijk onderdeel van de beroepshouding van de beroepskrachten die binnen de 
organisatie werkzaam zijn. Zo bezien is signalering geen stap in het stappenplan, maar een 
grondhouding die in ieder contact met studenten, leerlingen en patiënten wordt 
verondersteld. 
 
De stappen die hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt. 
Maar deze volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat de beroepskracht op enig 
moment in het proces alle stappen heeft doorlopen, voordat hij besluit om een melding te 
doen. Zo zal het soms voor de hand liggen om meteen met de leerling in gesprek te gaan 
over bepaalde signalen. In andere gevallen zal de beroepskracht eerst overleg willen plegen 
met een collega, schoolmaatschappelijk werk en met Veilig Thuis Zuidoost-Brabant, voordat 
hij het gesprek met de leerling aangaat. Ook zullen stappen soms twee of drie keer worden 
gezet. 
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Het stappenplan schetst in algemene zin de stappen die in geval van signalen van huiselijk 
geweld of kindermishandeling dienen te worden gezet. Bij specifieke vormen van dit geweld 
moeten de stappen soms nader worden ingekleurd. Bijvoorbeeld in geval van signalen van 
seksueel geweld of van vrouwelijke genitale verminking. Bespreek in deze gevallen, of bij 
twijfel altijd, tijdig de signalen met de zorgcoördinator. 
 
 
In schema: 
 
 

 

 
 
  

1. Breng signalen in kaart  

(mentor) 

2. Overleg met 
zorgcoördinator 

3. Spreek met leerling en 
ouder(s)/verzorger(s) 

4. Beoordeel de situatie 
(zorgcoördinator) 

5. Organiseer hulp 
(zorgcoördinator) 
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Stap 1: In kaart brengen van signalen (actie Mentor) 
Als een beroepskracht signalen opvangt van huiselijk geweld of kindermishandeling, wordt 
van hem gevraagd om deze signalen in kaart te brengen. Indien de beroepskracht niet de 
mentor is, meldt hij deze signalen bij de mentor van de betreffende leerling. De mentor legt 
deze signalen vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die hij over de signalen voert, 
de stappen die hij zet en de besluiten die hij neemt. Hierbij is objectiviteit erg belangrijk. 
 
Ook de gegevens die de signalen weerspreken worden vastgelegd. Bij het in kaart brengen 
van signalen volgt de beroepskracht de aanwijzingen van zijn eigen organisatie of praktijk. In 
de praktijk van het Montessori College Eindhoven overlegt de mentor eerst met de 
zorgcoördinator alvorens de signalen in Somtoday vast te leggen. Vervolgens noteert hij de 
signalen bij “Begeleidingsverslagen” in Somtoday, waarbij hij het verslag de status 
"vertrouwelijk" geeft. Houd feiten en signalen uit elkaar, vermeld het als het gaat om eigen 
interpretatie en veronderstellingen en vermeld de bron als er informatie wordt vastgelegd 
die afkomstig is van een ander. 
 
Signalen in verband met de kinderen van een leerling  
Een beroepskracht kan ook zorgen hebben over andere gezinsleden van zijn leerling met wie 
hij zelf geen contact heeft of, hoewel dat in het Voortgezet Onderwijs weinig voor zal 
komen, de kinderen van een leerling. Zo kunnen er bijvoorbeeld zorgen zijn over 
verwaarlozing (zowel fysiek als sociaal emotioneel) van het kind als gevolg van het 
onvermogen om op zo'n jonge leeftijd voor een kind te zorgen. Ook al kan de beroepskracht 
geen uitspraak doen over de feitelijke situatie waarin de kinderen of andere gezinsleden zich 
bevinden omdat hij geen contact met hen heeft, is er in dergelijke gevallen wel aanleiding 
voor nader onderzoek naar de omstandigheden waarin zij verkeren. In een dergelijk geval is 
overleg met Veilig Thuis van belang. 
 
Stap 2:  
Overleg met de zorgcoördinator (actie Mentor) 
Overleg met leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon en/of inschakelen 
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)/zo nodig raadplegen van Veilig Thuis Zuidoost-
Brabant (actie zorgcoördinator = casemanager) 
Informeren teamleider (actie zorgcoördinator) 
Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, is overleg met een 
deskundige collega noodzakelijk. De mentor overlegt daarom ALTIJD met de zorgcoördinator 
wanneer er sprake is van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. De 
zorgcoördinator overlegt te allen tijde eerst met de leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon 
en bepaalt vervolgens of overleg met de Schoolmaatschappelijk werker (is adviserend, niet 
uitvoerend) en/of met het zorg -en adviesteam van de school gewenst is. 
 
De zorgcoördinator kan (daarnaast) op basis van anonieme leerlinggegevens ook Veilig Thuis 
Zuidoost-Brabant raadplegen. Bij een vermoeden van (dreigende) vrouwelijke genitale 
verminking of eer-gerelateerd geweld zal doorgaans een beroep moeten worden gedaan op 
specifieke expertise via SMW. Bij dreiging van eergerelateerd geweld vrijwel in alle gevallen 
consult vragen bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld 
(www.leceergerelateerdgeweld.nl) alvorens te handelen. 

http://www.leceergerelateerdgeweld.nl/
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LET OP: bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat de leerling daartegen 
onmiddellijk moet worden beschermd, kan meteen advies worden ingewonnen bij Veilig 
Thuis Zuidoost-Brabant. Ook kan contact worden gezocht de politie.  
 
Bij de volgende stappen worden de afdelingscoördinator en de mentor steeds geïnformeerd 
gedurende het vervolg van het traject. 
 
Stap 3: Gesprek met leerling en ouder(s)/verzorger(s) (actie zorgcoördinator) 
Omdat openheid een belangrijke grondhouding is in de relatie tussen school en 
leerling/ouders, wordt in het stappenplan zo snel mogelijk contact gezocht met de leerling 
en met de ouder(s)/verzorger(s) om de signalen te bespreken.  
Na het overleg met leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon en/of de Schoolmaatschappelijk 
werker en/of Veilig Thuis Zuidoost-Brabant (zie stap 2), volgt een gesprek met de leerling. In 
dat overleg is bepaald wie dat gesprek voer(en). Over het algemeen zal dat de mentor zijn, 
eventueel in het bijzijn van de leerlingbegeleider, met als doel om de signalen al dan niet 
bevestigd te krijgen. Ook kan er voor gekozen worden dat de leerlingbegeleider alleen een 
gesprek met de leerling voert met hetzelfde doel. 
 
In het gesprek met de leerling gaat het er om dat de mentor:  

 het doel van het gesprek uitlegt; 

 de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen die 
hij heeft gedaan, bespreekt; 

 de leerling uitnodigt om daarop te reageren; en 

 pas na deze reactie zo nodig komt tot een interpretatie van wat hij heeft gezien en 
gehoord en wat hem in reactie daarop verteld is. 

 
Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, dan zijn de volgende 
stappen van het stappenplan niet nodig. Worden de zorgen over de signalen door het 
gesprek niet weggenomen, dan worden ook de volgende stappen gezet. Als de signalen daar 
aanleiding toe geven is het aan te raden ouders in contact te brengen met de 
schoolmaatschappelijk werker.   
 
Geen gesprek met de leerling  
Er zijn gevallen wanneer er kan worden afgezien van een gesprek met de leerling. Het gaat 
om situaties waarin door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de 
betrokkenen in het geding zou kunnen komen. Ook kan worden afgezien van een gesprek als 
er goede redenen zijn om aan te nemen dat de leerling daardoor de contacten met de 
beroepskracht zal verbreken waardoor de leerling uit het zicht raakt. 
Bovenstaande overwegingen dienen ALTIJD besproken te worden met de 
zorgcoördinator! 
 
Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s). 
Normaal gesproken wordt er ook een gesprek over de signalen gevoerd met de 
ouder(s)/verzorger(s). Dit is niet alleen van belang als de ouders mogelijkerwijs betrokken 
zijn bij het huiselijk geweld of de mishandeling, maar ook als dit niet aan de orde is. Zij  
behoren, zeker als zij het gezag uitoefenen, als regel te worden geïnformeerd over wat er bij 
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hun kind speelt. Dit gesprek wordt gevoerd door de mentor mét de zorgcoördinator en/of de 
leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon. 
 
NB: Een gesprek met (een van) de ouders kan achterwege blijven in verband met de 
veiligheid van het kind of die van anderen. Bijvoorbeeld als de beroepskracht redenen heeft 
om aan te nemen dat hij het kind dan uit het oog zal verliezen omdat de ouders het kind van 
school zullen halen, of dat het eer-gerelateerd geweld zal escaleren.  
Bovenstaande overwegingen dienen ALTIJD besproken te worden met de 
zorgcoördinator! 
 
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling (actie Zorgcoördinator) 
Na de eerste drie stappen beschikt de zorgcoördinator al over redelijk veel informatie: de 
beschrijving van de signalen die hij heeft vastgelegd, de uitkomsten van het gesprek met de 
leerling en met de ouder(s)/verzorger(s) en het advies van deskundigen. In stap 4 komt het 
er op aan dat de zorgcoördinator deze informatie weegt. Deze stap vraagt van de 
beroepskracht dat hij het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling inschat, evenals 
de aard en de ernst van dit geweld. De zorgcoördinator toetst/bespreekt zijn/haar weging 
ALTIJD met de leerlingbegeleider/vertrouwenspersoon en de schoolmaatschappelijk werker. 
 
Indien besloten wordt geen verdere actie te ondernemen omdat de conclusie van stap 1 t/m 
4 is dat er geen sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld, dient dit te worden 
vastgelegd in het dossier van de leerling. Blijf de leerling wel volgen. 
 
Als de conclusie van stap 1 t/m 4 is dat er wel sprake is van kindermishandeling of huiselijk 
geweld, dan volgt stap 5. 
 
Stap 5: Beslissen, Hulp organiseren en/ of melden (actie Zorgcoördinator) 
Samen hulp organiseren en effecten volgen  
ALTIJD hulp inschakelen van de schoolmaatschappelijk werker. Deze zal in de meeste 
gevallen een generalist van WIJeindhoven inschakelen. Ook in het geval van een melding bij 
Veilig Thuis komt de melding bij WIJeindhoven terecht.  
In geval van  dreiging/noodzaak tot acuut ingrijpen en de schoolmaatschappelijk werker niet 
bereikbaar is, kan de zorgcoördinator rechtstreeks contact opnemen met de crisisdienst van 
WIJeindhoven: 
 
 
 
 
 
Het volgende van de effecten van deze hulp is een gezamenlijke actie van alle betrokkenen. 
Wanneer het geweld niet blijkt te stoppen of opnieuw oplaait worden de signalen aan de 
zorgcoördinator gemeld, waarna de schoolmaatschappelijk werker alsnog een melding doet.  
 
 
 
 
 

Spoedeisende jeugdzorg WIJeindhoven 
088-0666 999 
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Een melding doen: 

 Informeer altijd de leerling en de ouders dat een melding wordt gedaan; 

 Meld vermoedens bij Veilig Thuis, ook bij twijfel; 

 Sluit aan bij de feiten/gebeurtenissen en onderscheid eigen informatie en informatie 
van derden; 

 Maak afspraken met Veilig Thuis over de eigen inzet na de melding; 

 Registreer in de verwijsindex risicojongeren (Zorg voor Jeugd)  
 
 
 

 

 

 

3. Doelstelling 

Aanleiding voor het basismodel meldcode  
In het najaar van 2008 kondigden staatssecretaris Bussemaker van VWS en de ministers 
Hirsch Ballin van Justitie en Rouvoet van Jeugd en Gezin een wetsvoorstel aan waarin aan 
organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren, in het kader van kwaliteitszorg, de plicht 
wordt opgelegd om een meld-code te hanteren voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
Onder huiselijk geweld en kindermishandeling vallen ook: 

 seksueel geweld  

 vrouwelijke genitale verminking  

 eer-gerelateerd geweld  

 ouderenmishandeling.  
 
De verplichting geldt voor organisaties en zelfstandige beroepskrachten in de 
(jeugd)gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg en de 
maatschappelijke ondersteuning en eveneens voor politie

 
en justitie  

 
Functies van de meldcode  
De beoogde verplichting voor organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren om een 
meldcode te hanteren, heeft tot doel beroepskrachten te ondersteunen in de omgang met 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Een meldcode bevat een stappenplan. 
Dit stappenplan leidt de beroepskracht stap voor stap door het proces vanaf het moment 
dat hij signaleert tot aan het moment dat hij eventueel een beslissing neemt over het doen 
van een melding. De stappen maken de beroepskracht duidelijk wat er van hem wordt 
verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling en hoe hij, rekening 
houdend met zijn beroepsgeheim, op een verantwoorde wijze komt tot een besluit over het 
doen van een melding. Deze ondersteuning van beroepskrachten in de vorm van het 
stappenplan, levert, zo mag worden verwacht, een bijdrage aan een effectieve aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 
0800-2000 

info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl 

mailto:info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
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De organisatie zal, als zij aan toezicht door de inspectie is onderworpen, door de inspectie 
kunnen worden aangesproken op het beschikken over een meldcode en op het scheppen 
van de randvoorwaarden waardoor de beroepskrachten die binnen een organisatie 
werkzaam zijn, de meldcode in een veilig werkklimaat kunnen toepassen. Individuele 
beroepskrachten binnen de organisatie kunnen worden aangesproken op de feitelijke 
toepassing van het stappenplan in de meldcode bij signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling.  
 
4. Verantwoordelijkheid scholen 

 Herkennen van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

 Overleg plegen met de zorgcoördinator bij zorg over een leerling aan de hand 
van waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

 Overleg plegen met de gedragswetenschapper van de instelling/collega 
SMW/Veilig Thuis. 

 Uitvoeren van afspraken die zijn voortgekomen uit het zoals observeren, een 
gesprek met de leerling, een gesprek met de ouders, of contact opnemen met 
externe instellingen. 

 Het bieden van passende hulpverlening of het al dan niet doen van een 
zorgmelding. 

 Het registreren van de genomen acties, zorg dragen voor goede verslaglegging. 

 Het informeren van beroepskrachten en leerlingen/ouder(s)/verzorger(s) over de 
meldcode die wordt gehanteerd en het doel daarvan. 

 Het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en 
trainingen voor de beroepskrachten. 

 Het regelmatig evalueren van het gebruik van de meld-code op basis van de 
casuïstiek. Dit draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van de meld-code en 
van de bewustwording van de handelswijze van de professionals bij signalering 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 Het zorgen voor de beschikbaarheid van deskundigen die kunnen worden 
geraadpleegd. 

 Het zicht houden op de effecten van de meldcode. 

 Het maken van afspraken met de beroepskrachten (bijvoorbeeld in de 
ondernemingsraad) op welke wijze zijn organisatie hen zal ondersteunen als 
leerlingen hen, in of buiten rechte, aanspreken op het zetten van de stappen van 
de meldcode.  

 
Deze afspraken zijn belangrijk voor een veilig werk- en meldklimaat en maken duidelijk dat 
het handelen volgens de meldcode geen individuele keuze is maar beleid.  
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5. Verdeling verantwoordelijkheden 

Verantwoordelijkheden beroepskrachten/mentor 

 Signaleren (gebruik daarvoor bijv. de signalenlijst (zie punt 9) en overleg met 
mentor/zorgcoördinator over die signalen 

 Het uitvoeren van het stappenplan zoals eerder genoemd in dit protocol. 
 

Verantwoordelijkheden directie, bestuur, leidinggevende 

 Opnemen van het protocol kindermishandeling en huiselijk geweld in het 
kwaliteitsbeleid van de instelling. 

 Informeren van leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en beroepskrachten over dit 
beleid. 

 Benoemen van één of meerdere contactpersonen kindermishandeling: de 
zorgcoördinator en een vervanger. 

 Steunen van alle beroepskrachten in hun handelen volgens het protocol. 

 Zorg dragen voor voldoende deskundigheid bij beroepskrachten over signaleren 
en omgaan met (vermoedens van) kindermishandeling. 

 Eindverantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het protocol. 
 
Verantwoordelijkheden contactpersoon kindermishandeling: de zorgcoördinator 
(casemanager) 

 Herkennen van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

 Functioneren als vraagbaak binnen de instelling voor algemene informatie over 
(het protocol) kindermishandeling. 

 Overleg plegen met de beroepskracht die zorg heeft over een leerling. 

 Indien nodig overleggen met schoolmaatschappelijk werk en/ of ZAT. 

 Kennis hebben van de handelwijze volgens het protocol. 

 Vaststellen van taken van een ieder (wie doet wat wanneer). 

 Zo nodig contact op (laten) nemen met het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling voor advies of melding. 

 Waken voor de veiligheid van de leerling bij het nemen van beslissingen. 

 Toezien op zorgvuldige omgang met de privacy van de leerling/het betreffende 
gezin. 

 Verslaglegging. 

 Informeren van de leidinggevende. 

 Afsluiten van het protocol. 

 Evalueren van de genomen stappen. 

 Periodiek bijstellen van het protocol. 
 

 
Verantwoordelijkheden schoolmaatschappelijk werker 

 Herkennen van signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

 Overleg plegen met de zorgcoördinator bij zorg over een leerling aan de hand 
van waargenomen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. 

 Overleg plegen met de gedragswetenschapper van de instelling/collega 
SMW/WIJeindhoven/Veilig Thuis. 
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 Uitvoeren van afspraken die zijn voortgekomen uit de overleggen, zoals 
observeren, een gesprek met de leerling, een gesprek met de ouders, of contact 
opnemen met externe instellingen. 

 Bespreken van de resultaten van deze ondernomen stappen met de 
zorgcoördinator. 

 Het bieden van passende hulpverlening of het al dan niet doen van een 
zorgmelding. 

 Het registreren van de genomen acties, zorg dragen voor goede verslaglegging. 
 
 
6. Definities 

Kindermishandeling: 
“Elke vorm van voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 
psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief 
opdringen waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan 
de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.” 
 

1 Lichamelijke mishandeling: 
Het toebrengen van verwondingen zoals kneuzingen, blauwe plekken, snij-, brand-, of 
schaafwonden, botbreuken, hersenletsel. Deze verwondingen kunnen ontstaan door 
slaan, schoppen, knijpen, door elkaar schudden, branden, snijden, krabben, verstikking.  
 
2 Lichamelijke verwaarlozing: 
Aan het kind onthouden wat het voor zijn lichamelijke gezondheid en ontwikkeling 
nodig heeft, zoals goede voeding, voldoende kleding, voldoende slaap, goede hygiëne 
en benodigde medische verzorging. 
 
3 Psychische of emotionele mishandeling: 
Stelselmatig vernederen, kleineren, pesten, bang maken, bedreigen met geweld, 
achterstellen, het verbieden met anderen om te gaan, eisen stellen waaraan het kind 
niet kan voldoen.  
Ook getuige zijn van huiselijk geweld valt hieronder. 
 
4 Psychische of emotionele verwaarlozing: 
Aan het kind onthouden wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig 
heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en 
bevestiging. 
 
5 Seksueel misbruik: 
Seksuele handelingen bij of met het kind, die niet passen bij leeftijd of ontwikkeling, òf 
seksuele handelingen waaraan het kind zich niet kan onttrekken. Dit gaat van het 
betasten van het lichaam tot verkrachting en komt voor bij kinderen van alle leeftijden. 
Ook het tonen van pornografisch materiaal aan een kind, valt onder seksueel misbruik.  
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Huiselijk geweld: 
Geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van het slachtoffer wordt 
gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging 
(al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om 
het huis). 
 
Er is altijd sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt 
dat plegers de meest kwetsbare personen kiezen, als slachtoffer. Een ander kenmerk van 
huiselijk geweld is de omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige 
slachtoffers) desondanks (soms noodgedwongen) blijvend deel uitmaken van elkaars leef- en 
woonomgeving. Hiermee hangt samen dat huiselijk geweld vaak een stelselmatig karakter 
heeft en er een hoog recidiverisico is. Geweld in het gezin gaat vaak met andere 
problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid of verslaving. 
 
Geweld: aantasting van de persoonlijke integriteit in de vorm van lichamelijk of seksueel, 
en/of geestelijk geweld. Het geweld kan variëren van een enkele klap, trap of schop met 
letsel als gevolg tot systematisch frequent en langdurig geweld met blijvend lichamelijk letsel 
als gevolg. 
Huiselijke kring: de dader is een (ex-)partner, gezinslid, familielid of huisvriend. Huisvrienden 
zijn personen die een vriendschappelijke band onderhouden met het slachtoffer of iemand 
uit de onmiddellijke omgeving van het slachtoffer en het slachtoffer in de huiselijke sfeer 
ontmoeten. 
Slachtoffer(s): iemand die door de gevolgen van bepaalde handelingen of gebeurtenissen 
wordt getroffen. 
Slachtoffers van huiselijk geweld: personen die het geweld ondergaan of ervaren, 
veroorzaakt door hen die tot de huiselijke kring behoren. Zoals vrouwen en mannen die door 
hun (ex-) partners worden mishandeld, kinderen die door hun ouders of huisvrienden 
worden mishandeld of misbruikt. Maar ook ouders of ouderen die door hun kinderen of 
verzorgenden worden mishandeld. Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld - en niet 
direct het slachtoffer - worden toch aangemerkt als slachtoffers, omdat alleen al het als kind 
getuige zijn van vormen van geweld in huis kan leiden tot traumatische gevolgen. 
Pleger of dader: iemand die een strafbaar feit pleegt, iemand die een misdrijf pleegt. 
 
 
7. Meldplicht school aan ouder(s) 

De school heeft een meldplicht aan ouder(s) voor leerlingen tot 16 jaar. Wanneer de 
leerling 16 jaar of ouder is, hoeven de ouders niet geïnformeerd te worden. Wanneer een 
leerling de ouders niet wil informeren, brengt één van de betrokken beroepskrachten de 
leerling het belang om dat wel te doen onder de aandacht. 
 
Onderstaand is de meldplicht schematisch weergegeven. 
De school overlegt altijd via schoolmaatschappelijk werk met WIJeindhoven of Veilig Thuis 
wanneer er wel een meldplicht is maar de school een bedreigende situatie vreest. Vanuit 
deze instellingen wordt dan onderzocht of er inderdaad sprake is van een bedreigende 
situatie. Hierdoor kan de meldplicht aan ouders komen te vervallen. 
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Niet alle zorgpartners hebben een meldplicht. Voor vertrouwenspersonen kunnen andere 
privacy regels gelden. Jeugdartsen en huisartsen, maar bijvoorbeeld ook de Fiom (hulp bij 
ongewenste zwangerschap) hebben geheimhoudingsplicht. Dit verschil in informatieplicht 
geeft een spanningsveld in de samenwerking. School overlegt hierover in een vroeg stadium 
met de betrokken instanties. Voor de Fiom geldt dat het betrekken en/of informeren van 
ouders altijd onderwerp van gesprek is, ook al is melding aan de ouders juridisch niet 
verplicht. 
 
 
Schema meldplicht school aan ouders 

Leeftijd Meldplicht school aan ouders 

< 12 jaar Ja, wettelijk verplicht 

12 – 16 jaar Ja, als de jongere niet in staat is om haar belangen te bepalen, 
wordt er informatie verstrekt aan de wettelijke 
vertegenwoordiger 
Nee, als het belang van de jongere daarmee in gevaar komt en 
wanneer de persoonlijke levenssfeer van de leerling of een ander 
daardoor wordt geschaad 

≥ 16 jaar Nee, geen wettelijke verplichting. Wel inzetten op het overtuigen 
van de leerling van het belang om ouders te informeren.  
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8. Signalenlijst  

Hoe kunt u signaleren? 
Om actief te kunnen signaleren is het van belang bewust te observeren. Observeren is 
nauwkeurig kijken. Let u vooral op de volgende signalen:  
 
De leerling (en/of ouder(s)/verzorger(s)) vertonen zorgwekkende kenmerken op het  
gebied van:  

Sociaal isolement: 

 Onbereikbaar. 

 Nauwelijks contact met anderen. 

 Extreem schuw. 

 Schrikachtig. 
 
Psychische of verslavingsproblemen: 

 Vreemd gedrag, verwardheid. 

 Achterdocht. 

 Geen besef van plaats/tijd/persoon. 

 Angstig gedrag. 

 Naar alcohol ruiken, trillende handen. 

 Onaangepast gedrag. 

 Lusteloosheid, initiatiefloosheid. 

 Sufheid. 
 
Onvoldoende persoonlijke verzorging: 

 Vervuild en stinkend lichaam of kleding. 

 Onbehandelde ziektes of wonden. 

 Verwaarlozing. 
 
Vervuilde woning / woonomgeving: 

 Stank. 

 Veel vuil of troep. 

 Overmatig aantal (onverzorgde) dieren. 
 
Sociaal maatschappelijke problemen: 

 Betalingsachterstanden of schulden. 

 Dreigende huisuitzetting / afsluiting energie en/of water. 

 Lichamelijke of mentale mishandeling. 

 Veel ruzies en conflicten. 

 Kinderen de dupe van problemen van hun ouders. 
 
Schoolse ontwikkeling: 

 Opvallende gedragsveranderingen. 

 Plotselinge achterstand in ontwikkeling / achteruitgang van cijfers zonder 
aanwijsbare oorzaak. 

 Weinig betrokkenheid van de ouder(s)/verzorger(s) bij uiting van zorgen. 
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Advies  
Bij iedere stap van de meldcode geldt dat er altijd contact op kan worden genomen met 
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Bij Veilig Thuis is veel kennis aanwezig over mogelijke signalen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. De medewerkers kunnen ook adviseren over de 
te zetten stappen en over het voeren van gesprekken met leerlingen over de signalen. Bij het 
vragen van advies zet Veilig Thuis zelf geen stappen in de richting van de leerling of die van 
anderen. Het advies is dus uitsluitend gericht tot de adviesvrager. Alle melders van een 
vermoeden van kindermishandeling worden door Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 
geïnformeerd over hetgeen er met hun informatie is gedaan  
NB: Adviesgesprekken vinden plaats op basis van anonieme leerlinggegevens, voor een 
adviesgesprek behoeft u uw beroepsgeheim dus niet te verbreken.  
 
Melden  
Als er bij het volgen van de stappen wordt besloten tot het doen van een melding, neemt 
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant het onderzoek naar het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling over. Veilig Thuis Zuidoost-Brabant houden melders op de hoogte van 
de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.  
NB: Bij een melding moeten leerlinggegevens worden verstrekt omdat Veilig Thuis anders 
geen acties in gang kan zetten naar aanleiding van de melding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Extra informatie 

http://shginfo.nl/ (steunpunt huiselijk geweld) 
 
www.watkanikdoen.nl (kindermishandeling) 
 
http://www.watkanikdoen.nl/herken-signalen 
 
http://www.vooreenveiligthuis.nl/ 
 

http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/zorg-welzijn-inkomen/Advies-en-meldpunt-
huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.htm 
 
 

 

Veilig Thuis Zuidoost-Brabant 
0800-2000 

info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl 

http://shginfo.nl/
http://www.watkanikdoen.nl/
http://www.watkanikdoen.nl/herken-signalen
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/zorg-welzijn-inkomen/Advies-en-meldpunt-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.htm
http://www.eindhoven.nl/inwonersplein/zorg-welzijn-inkomen/Advies-en-meldpunt-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.htm
mailto:info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
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Bijlage 

Managen1ent samenvatting 

Er is een risicoscan uitgevoerd op de schoo llocaties Ste rco llege/ Montessori aan de 
Limburglaan in Eindhoven met behulp van een specifiek voor Sum ma opgestelde 
Quickscan controlel ijst.• Deze risicoscan is uitgevoerd om te inventariseren aan welke 
wettelijke aspecten deze schoo ll ocatie nog niet vo ldoet. 

Het advies is om verdiepende Rl&E's uit te voeren voor de volgende onderdelen: 

Beoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren scheikundelokaal en 
voorbereidingsruimte 
Rl&E PSA (Summa breed en op locatieniveau) 

RI&E fysieke belast ing (Su mma breed en op locatieniveau) 
Rl&E platte daken uitvoeren 

Daarnaast de volgend e actiepunten : 
Diverse punten oplossen aan de hand van de bevindingen uit de rondgang 
Veel klachten over het binnenklimaat. Het gebouw zelf en ook het 

noodgebouw. 
BHV plan dient geactualiseerd te worden. 
Er is een probleem met de elektrische aansluiting in het scheikunde lokaal. Het 
is al meerdere malen onderzocht, maar geen oplossing vooralsnog. 
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Algen1een 

ln oktober 2020 is een quickscan uitgevoerd op de schoollocatie Montessori 

Habsburglaan 1 in Eindhoven van het Summa college om te inventariseren welke 
wettelijke aspecten in re latie tot de Arbowet nog onvoldoende zijn ingevuld. Om deze 
quickscan uit te kunnen voeren is er een controlelij st op maat voor Summa college 
(bijlage). 

De gu ickscan is uitgevoerd om de risico's per schoollocatie in kaart te brengen. 

Opzet onderzoek 

Voor het uitvoeren van de quickscan (risicoscan) per schoollocatie doorlopen wij aan 

de hand van de control elijst de volgende stappen: 

In lezen in de relevante aanwez ige documenten zoal s de RI&E, (HACCP) 

documenten, procedures en inst ructies, eventuele blootstellingsmetingen, 
nadere inventarisa ti es en onderzoeken. 

Uitvoeren van interviews met gebo uwverantwoordelijke direc teur en 

ondenvijsdirec teure n en diverse relevante medewerkers van afdeling fac ilitai r 
en hui svesting 

Een rondgang door en om het gebouw 

Bevindingen 

RI&E Montessori Habsburglaan 1: 

In de Rl&E is aangegeven dat keuring van machines niet op orde is. Dit heeft 
geen betrekking op de Montessori Habsburglaan. 
Deze RT&E is uitgebreid ingevuld omdat er veel bevindinge n zijn en geeft een 

veel be ter overzicht van de situatie. in de verschillende schoollocaties. Echter 
staat niet bij elke bevinding over welke locatie het gaat. 

De onderbouwing bij de vragen die in orde zijn of niet van toepassing zijn niet 
onderbouwd. 

Er zijn klachten opgenomen over het binnenklimaat voor het gebouw zelf en 
voor het noodgebouw(en). Een zijde van het gebouw heeft enkel glas. Die zijde 
is koud in de winter. 

Het onderdeel gevaarlijke stoffe n is niet compleet en heeft onvoldoende 
diepgang. Onderdelen zoals de wettelijk verplichte registratie van gevaarlijke 
stoffen, aantal blootgestelde personen en dergelijke worden niet bevraagd. 
Er is een BHV plan die voldoet aan de NEN 8112 leidraad 

bedrijfsnoodorgan isaties en bedrijfshulporga nisaties . Wellicht is het wel 
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noodzakelijk om te controleren of deze nog volledig actueel is. De 
noodgebouwen zijn hierin niet opgenomen. 

Interviews: 

Er is geen onduidelijkheid waar een gebouwverantwoordelij ke directeur 
verantwoordelij k is en wanneer een onderwij sdirecteur verantwoord elijk is. Dit 

komt omdat dit één persoo n is en onderscheid niet hoeft worden gemaakt . 
Summa beleid is nie t één op één toepasbaar binnen Montessori omdat deze 

onder het Voortgezet onderwijs valt en niet onder praktijkonderwijs/ 
beroepsonderwij s. Dit is onhandig. 
Er zijn metinge n verricht naar h et binnenklimaa t, C02. Deze overschrijden de 
norm (bouwbesluit en frisse scholen). Ventila ti e dient verbeterd te worden. 
Afdelingen zoals huisvesting en facili tair vallen niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gebouwverantwoordelijke direc teur . Deze 

a fd elingen doen wel veel we rkzaamheden waa r de gebouwverantwoordelijke 
directeur (mogelijk) verantwoo rdelijk voor is. 

Incidentmeldinge n worden niet consequent in Topdesk gedaan . 
Wannee r er bra nd is in Stercollege of Montessori wo rdt de andere sc hool 
111.ogelijk nie t automat isch gewaarschuwd . Dit dien t geregeld te worden. 

Deze schooll ocatie zou eigenlijk 3 jaar geleden al verhui sd zijn naar een andere 
locat ie. Dit is op het laatste moment ni et doorgegaan . Er zijn op dit moment 
erg veel leerlingen voor deze locatie. Onderhoud wordt n,inimaal uitgevoerd . 
Sociale veiligheid is een belangrijk onderwerp aan het wo rden. Er is een 
toenemende agress ie en er h eeft teve ns ee n vervelend incident plaatsgevonden. 

2 jongens van een andere schoo l heeft een leerlin g mishand eld . 
Risico 's die aangegeven zijn: het gebouw is te klein en onderhoud minimaal, 
ve rkeersveiligheid rondom het schoolgebouw 

Rondgang: 

Scheikundelokaal e n ruimte voor voorbereiding gebruikt ve rschillende 

gevaarlijke stoffen. Er dient ee n beoordeling blootstelling en opslag gevaarlijke 
stoffen plaats te vinden. 

In de receptie/ werkplek huismeester staan jerrycans met gevaarlijke stoffen op 
de vloer. In ee n kas t plaa tsen m et lekbakje. 
Het scheikundelokaal heeft ee n probleem m et de elektrische aanslu'ïting. Dat is 
m eerdere malen bekeken, maar nog niet opgelost . 

Achterstallig onderhoud is zichtbaar. Bekabeling is niet altijd gefatsoeneerd , 
aansluit ingen van datakabels liggen open en dergelijke. 
Aanwezige aluminium ladder is niet aantoonbaar gekeurd. 

In één van de ruimte staat een gecombinee rde machine met een kolom boor en 

een draaibank met slijpschijf. Deze is onvoldoende afgeschermd en dient 
beoordeeld te wo rden op machineveiligheid . 
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Op a lle vloeren zit een stoppenkast. De deuren van deze kasten dienen te allen 
tijde op slot te zitte n. Ook de kast waar de hoofdafs luiter van het gas zit kan 
beter op slot zitten. 

Spoelbak in het handenarbeid lokaal is een bende en dient schoongemaakt te 
worden en vrij van allerlei teiltjes en doeken. Opslagkast is ook rommelig. 
(handenarbeid lokaal) Er vvordt tevens gebruik gemaakt van lijm welke erg 
st inkt. Onduidelijk is of deze lijm oplosmiddelen heeft. Dit dient gecontrolee rd 
te worden en beoordeeld op risico. Diverse spuitflesjes hebben ook geen 
opschrift. 

In de lokalen liggen regelmatig snoeren en verlengsnoeren op de vloer. Een 
deel ligt half in en uit kabelgoten. 
In de kelder zijn enkele ruimtes voor opslag en projecten . Deze zijn erg 
rommelig. In geval van brand op een ongunstige plaats zijn deze ruimtes ni et 
te verlaten en niet voorzien van een nooduitgang. 

Keuken voor kantine is erg klein. De spoelmachine geeft tevens fl ink veel damp 
bij openen (gebruik). Daarbij verschillende vloeren die mogelijk niet voldoen 
aan HACCP norm. 
Docentenruimte bij gy mzaal is erg kle in . Douche is tevens gedateerd en niet 
uitnod igend. 
Diverse plekken voor opslag vol en ongeorganiseerd, rommelig. 

]11 diverse lokalen is kerstversiering aangebracht welke mogelijk niet 
geïmpregneerd zijn en brandgevaarlijk. Het is afkomstig van docenten zelf. 
Handhaaf hier een strikter beleid op . 

Conclusies en advies 

De RI&E dient act ueel te zijn en voldoende diepgang te hebben. Hoewel de RI&E van 
Montessori ingevuld is gebruikmakend van het goedgeke urde RL&E instrument van de 
branche (SOMMBO) heeft deze op onderdelen onvoldoende diepgang. Gevaarl ij ke 

stoffen en biologische agentia, fysieke belasting zijn onvoldoende geïnventar iseerd . 
Ook het stuk Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) heeft onvoldoende diepgang op 
locat ieniveau, maar ook op het niveau SUMMA breed, locatie overstijgend. Er wordt 

a lleen gekeken naar werkdrnk en niet naar de overige PSA onderdelen zoals 
discriminati e, pesten, agressie en geweld en grensoverschrijdend gedrag. 

Het panel is eigendom van Summa en daarom dient de Rl&E platte daken uitgevoerd te 
worden . 

Het advies is om verdiepende RI&E's uit te voeren voor de vo lgende onderdelen: 

Beoordeling gevaarlijke stoffen uitvoeren scheikundelokaal en 
voorbereidingsruimte 
RI&E PSA (Summa breed en op locatieniveau) 
RI&E fysieke belasting (Summa breed en op locatieniveau) 
RI&E platte daken uitvoeren 
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Er zijn klachten over het binnenklimaat. Voor.al de noodgebouwen. Het advies is om 
de klachten over het binnenklimaat te inventariseren en te evalueren. Er zijn tevens 

metingen C02 uitgevoerd . Deze overschrijden de normen uit het bouwbes luit en 
Frisse scholen. 

Tijdens de rondgang zijn enkele verbeterpunten geconstateerd . Deze punten kunn en 
eenvoudig worden opgelost. 

PAGl NA 5 



Bijlage 

Quickscan Summa college 

Locatie: 

Datum : 

Gesproken met: 

Onderwerp sub onderwerp 
Overkoepelende Beleidsonderdelen die gelden 
Rl&E beleid voor alle locaties 
Summa college 

Rl&E locatie 
specifiek 

Plan van aanpak Voortgang plan van aanpak 
locatie specifiek 

Verdiepende Rl&E Machineveiligheid 

Gevaarlijke stoffen en biologische 
agentia 
Fysieke belasting 

Beeldscherm- en zittend werk 
Psychosociale arbeidsbelasting 

lncidentregistratie Incidenten gemeld en plan van 
aanpak 

HACCP Hygiënecode of 
voedselveiligheidsplan 
HACCP handboek 

Voedsel veiligheids beheerssysteem 
(ISO 22000) 

Protocollen en instructies 
Schooninaakschema's en overige 
registraties 
Bewaaradvies 

leveranciersbeoordelingen 
Kalibratielijsten en keuringen 

Arbeidsmiddelen Keuringen arbeidsmiddelen, NEN 
1010 en NEN 3140 
Electrische veiligheid, LOTO 
Hijsen en heffen 

Bevindingen Advies 
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Gebouw gebonden Eigendom of huur 
aspecten 

Asbestinventarisatie uitgevoerd? 
Ventilatie (luchtbehandeling, 
onderhoud, airco) 
Binnenklimaat (licht, daglicht 
toetreding, zonlicht toetreding, 
stank/CO2, 

Corona (COVID-19) maatregelen 
Nooduitgangen, blusmiddelen, 
EHBO 
Vloeren, ramen, deuren, sporthal 

' Ontspanningsruimten, kantines 
Kantoren en lerarenkamers 
Besloten ruimtes 

Automatische blusinstallaties 
(CO2) 

Blootstelling Registratie gevaarlijke stoffen 
gevaarlijke stoffen locatie specifiek 
en biologische 
agentia 

CMR stoffen 

DME 

Las rook 

Kwartsstof 

Vluchtige organische stoffen en 
oplosmiddelen 
Organische zuren 

Anorganische zuren 

Basen en logen 

Verven en lakken 

Sars-Cov 2 (COVID-19), 
legionella, ziekte van Lyme 
(teken) 

Opslag gevaarlijke (samengeperste) gassen 
stoffen (PGS 15) 

Brandbare vloeistoffen 

Corrosieve vloeistoffen 
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Toxische vloeistoffen 

Brandbare vaste stoffe°: (inclusief 
zelf ontbrandende stoffen) 
Toxische vaste stoffen 

PSA Werkdruk en welzijn 

Sociale veiligheid 

Grensoverschrijdend gedrag, 
verbaal en fysieke agressie 
Discriminatie 

Orde en netheid Zijn de ruimtes goed oog:eruimd 
Risicovolle 
werkzaamheden 

Diverse 

Continuïteit, ICT, 
hacken, 
beveiliging fysiek 
en cyber 
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Bewaken en verbeteren van de kwaliteit 

Kwaliteitszorg Pagina:  1 van 2 

 

Het CvB heeft het plan voor kwaliteitszorg vastgesteld. In deze memo wordt de huidige stand van zaken 

gegeven van de interne audits en het kwaliteitsportfolio. 

Interne audits en zelfevaluaties 

Planning 

• Er wordt in een driejaarlijkse cyclus bij elk onderwijsteam een interne audit, KIO (zelfevaluatie

onderwijsproces), en KIT (zelfevaluatie examinering) uitgevoerd.

• De onderzoeken worden in een vaste structuur gepland.

• De totale planning op intranet geplaatst.

• De interne audits worden gepland vanaf januari 2018 in verband met samenstellen en scholen van het

auditteam. De KIO en KIT wordt vanaf eind oktober 2017 gepland in samenspraak met de betreffende

onderwijsteams.

• In de interne audit en zelfevaluaties wordt de verbinding gemaakt met de resultaten uit de

kwaliteitsonderzoeken zoals JOB, TOST etc.

Auditpool 

• Voor de interne audits wordt er een auditpool samengesteld bestaande uit 15 Summa medewerkers:

teamleiders, docenten, en onderwijsdirecteur(en), adviseurs O&K.

• Zij worden geschoold tot basisauditor (2 dagen) en voeren in 2017-2018 gemiddeld per persoon twee audits

(3 dagen) uit. Voor de leadauditoren is deze frequentie hoger.

• De audits worden uitgevoerd door auditteams bestaande uit een leadauditor en een basisauditor. In 2017-

2018 voeren basisauditoren gemiddeld per persoon twee audits (3 dagen) uit. Voor de leadauditoren is deze

frequentie hoger.

• De auditteams  worden bij de eerste audits ondersteund door een extern auditor.

• Er zijn nog zo’n 10 kandidaten nodig om de auditpool compleet te maken.

Externe audits 

• In het huidige schooljaar vinden er twee heronderzoeken van de inspectie plaats bij de opleiding Allround

ondernemer Klussenbedrijf en de opleiding Aankomend medewerker grondoptreden. Dit naar aanleiding van

de Staat van de Instelling in oktober 2016.

• In het voorjaar van 2018 vindt er een externe instellingsaudit vanuit het Kwaliteitsnetwerk plaats. Deze is

gericht op  kwaliteitsborging en is een vervolg op de instellingsaudit die in voorjaar 2015 heeft

plaatsgevonden.

    Kwaliteitsonderzoeken 

• De kwaliteitsonderzoeken worden volgens de Summa onderzoekskalender onder (oud) studenten en

leerbedrijven afgenomen.

Kwaliteitsportfolio 

• Het kwaliteitsportfolio is de drager van alle kwaliteitsgegevens die een onderwijsteam nodig heeft om hun 

verhaal op ieder moment te kunnen vertellen

• Het model van het kwaliteitsportfolio wordt door 5 teamleiders samen met HRM, O&K en I&A verder

vormgegeven. Met de inbreng vanuit de onderwijspraktijk wordt  de werkbaarheid vergroot. Er worden ook

docenten van de betreffende teams betrokken bij het verdere ontwerp.
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• Nadat het model geoptimaliseerd is testen de 5 onderwijsteams het kwaliteitsportfolio. Op grond van de 

testresultaten worden verbeteringen doorgevoerd. Daarna wordt het model uitgerold  naar alle onderwijsteams. 

• In schooljaar 2018-2019 kan elk onderwijsteam werken met een kwaliteitsportfolio 

 

 

De kwaliteitscyclus is gestart in 2017-2018 in het mbo. Montessori, VAVO en Educatie zijn in het volgende 

schooljaar aangehaakt. Het betekent dat Montessori voor wat betreft de kwaliteitscyclus het volgende heeft 

gedaan:  

 
Interne onderzoeken kwaliteitscyclus 

2018-2019: zelfevaluatie examinering (KIT) op basis van checklist van VO raad ter voorbereiding van de interne 

audit  

2018-2019: interne audit over examinering 

Wordt in 2020-2021 opnieuw gepland. Heeft nog niet plaatsgevonden. 

Kwaliteitsonderzoeken: leerlingen, ouders, scholen op de kaart.  

 

Externe onderzoeken kwaliteitsonderzoeken 

Nb. Er wordt afstemming gezocht met de evaluatie/audit van de Montessori Vereniging. Deze wordt 1x per 6 jaar 

uitgevoerd, na 3 jaar een coachend gesprek (leren van elkaar) 

In het jaar dat het onderzoek van Montessori plaats vindt dan komt het onderzoek van de kwaliteitscyclus te 

vervallen of schuift een jaar door.  

 

Verbeteringen 

Op grond van bevindingen is een aantal verbeteringen in gang gezet verder uitgewerkt in het teamplan. 

 

 

 

 

 



Personeelsbeleid 

Formatie 
Aangezien het maximaal aantal leerlingen na toekenning VWO-licentie gelijk is aan de huidige 
bezetting, hebben we qua aantal fte de benodigde formatie al gerealiseerd. Met ons Strategisch 
Personeelsontwikkeling (SPO, zie bijlage) hebben we al geanticipeerd op eventuele problemen die 
kunnen ontstaan door samenstelling van het huidige personeelsbestand. Enerzijds door de opbouw 
in leeftijd van ons huidige bestand, anderzijds met betrekking tot de bekwaamheid 

Bekwaamheid. 
Doordat het Montessori College Eindhoven (MCE) nu al beschikt over een HAVO-licentie zijn er qua 
benodigde bekwaamheden geen verschillen als er een VWO-licentie bij komt. We hebben in het SPO 
een plan van aanpak beschreven: dit bestaat eruit dat we de huidige docenten met een 2e graads 
bevoegdheid stimuleren via een lerarenbeurs een 1e graads bevoegdheid te gaan halen. Dit heeft de 
afgelopen jaren ervoor gezorgd dat we voldoende goedgekwalificeerde docenten hebben. 
Zorg ligt bij schaarse vakken zoals in ons geval voor de vakken Economie en Natuurkunde. 

Huisvestingsverwachtingen 
Op dit moment zijn we gevestigd in 2 panden, één in de Habsburglaan en één in de Limburglaan. Via 
het schoolplein staan de twee panden met elkaar in verbinding en op het schoolplein wordt het 
tekort aan onderwijsruimte aangevuld met noodlokalen. 
Het CvB van het Summacollege waaronder MCE ressorteert, heeft besloten te investeren in de 
huisvesting en we zijn gestart met uitvoering van de renovatie/nieuwbouwplannen. In augustus 2024 
nemen we ons intrek in een geheel vernieuwde onderwijsomgeving die we met recht een 
uitstekende voorbereide leeromgeving voor Montessorionderwijs kunnen noemen: in de 
Habsburglaan hebben we dan één gebouw voor de 800 leerlingen die we dan verwachten te hebben. 

Vrijwillige ouderbijdrage 
We handelen voor de vwo-afdeling op dezelfde manier als voor de rest van de reeds bestaande 
school. In de schoolgids en in een brief aan alle ouders wordt duidelijk volgens de nieuwste 
wetgeving aangegeven dat we een bijdrage vragen die vrijwillig is en dat het niet kan leiden tot 
uitsluiting van leerlingen waarvoor die bijdrage niet is voldaan.  

Uitvoering aan onderwijsachterstandenbeleid. 
Met het samenwerkingsverband worden gelden verdeeld voor lichte en zware ondersteuning. Dit 
doen we nu al voor onze mavo- en havoleerlingen. Dit zullen we dan ook voor onze vwo-leerlingen 
met het samenwerkingsverband regelen.  
Daarnaast hebben we binnen school een uitgebreide zorgstructuur (zie bijlage) waarin we de vwo-
leerlingen zullen inpassen.  

Wet medezeggenschap op scholen 
Wij vallen onder Summacollege en participeren aldus binnen het medezeggenschapstraject van 
Summa. Er is daar een OR geformeerd, waarin ook namens onze school een vertegenwoordiger in is 
opgenomen.   

Meerjarenbegroting 
De meerjarenbegroting van Montessori College Eindhoven is onderdeel van de begroting van Summa 
College. De onderliggende begroting van MCE zal gelijk blijven voor wat betreft de komende 5 jaar 
(zie toelichting). 
Het aantal leerlingen verwachten we rond 800 te handhaven. De onderliggende aantallen per 
schoolsoort (mavo-havo-vwo) zullen fluctueren. In leerjaar 1 tot en met 3 zal dit mede door het 
ontwikkelen van een brede brugklas geen grote invloed hebben op de begroting. 
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Toelichting zienswijze 

Het Montessori College baseert zich op de onderwijskundige uitgangspunten van Maria Montessori. 
Centraal daarin staat "Leer mij het zelf te doen" . Het onderwijs is sterk gestructureerd. Binnen deze 
structuur is er ruimte voor de leerlingen om in eigen tempo en op eigen niveau te werken aan de 
taken . Het doel is om leerlingen niet alleen intellectueel te vormen, maar ook sociaal-emotioneel en 
motorisch zodat zij goed zijn voorbereid op een plaats in de maatschappij . Door in te zetten op Kunst 
& Cultuur versterkt de school dit. De school kenmerkt zich door een open klimaat en een goede 
sfeer. 

Ons schoolconcept is helder. Het Montessori College Eindhoven wil zich verder ontwikkelen tot een 
onderwijsorganisatie waarin zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren van de leerling op een 
professionele manier gestalte krijgt . Hierdoor kunnen de leerlingen zich ontwikkelen tot mensen die 
initiatief tonen, beslissingen kunnen nemen en kritisch in de maatschappij staan. 
Waarbij het uitgangspunt is: "leer mij het zelf te doen". 

Om hier te komen besteden wij in onze lessen aandacht aan de kernpunten van het montessori
onderwijs, namelijk: 

1. Hoofd, hart en handen: montessori-onderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen gericht 
op cognitieve doelen; 

2. Leren keuzes maken: het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat 
leerlingen leren om keuzes te maken; 

3. Leren reflecteren: reflectie vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis voor handelen om vast 
te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling; 
4. Leren als sociaal proces: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht 
op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke 
karakteristiek van scholen in het voortgezet montessori onderwijs (vmo); 

5. Samenhang in leerstofaanbod: leerlingen onderzoeken werkelijkheidsgebieden . Daarmee 
vervagen de grenzen tussen de traditionele vakken; 

6. Binnen en buiten school leren: het leren van bekwaamheden en het verwerven vah een 
maatschappelijke rol vindt in en buiten school plaats. Analoog aan de 'oefeningen voor het dagelijks 
leven' van de montessori basisschool, schenken vmo-scholen aandacht aan oefeningen voor het 
maatschappelijk leven. 

Daarnaast willen vmo-scholen hun leerlingen helpen bij het ontwikkelen van hun persoonlijkheid 
door met hen te werken aan de zogenaamde 'brede ontwikkelingsdoelen' : 
- ontwikkeling van bewustzijn, identiteit, zelfrespect en wil; 

- het verwerven van bekwaamheid om in het dagelijkse, sociale en maatschappelijke leven en 
verdere studie te kunnen functioneren; 

- een persoonlijke, creatieve, onafhankelijke en verantwoordelijke rol te leren vervullen in de 
samenleving van nu en morgen. 

Brede brugklas 

Vooruitlopend op het idee om de aansluiting na het primair onderwijs (PO) te optimaliseren en bij de 
leerlingen na het PO de keuze voor vervolgopleiding uit te stellen, werken we aan een meerjarige 
brug(klas)periode waarin we dan het totale pakket in vervolgmogelijkheden kunnen aanbieden. Door 
onze huidige tweejarige brugklasperiode te verlengen naar drie leerjaren, menen we nog meer· 
maatwerk te kunnen bieden en de keuze voor vervolgonderwijs voor deze leerlingen langer uit te 
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stellen. Deze ontwikkeling is noodzakelijk om verdere kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te 
gaan. Door later te selecteren kunnen we beter differentiëren. Om echt te kunnen differentiëren 
moeten we alle niveaus kunnen aanbieden. Daarnaast geloven we dat we met later selecteren meer 
potentie kunnen ontwikkelen . Onderwijsstelsels met een vroege selectie zijn over het algemeen 
ongunstig voor loopbanen, leerprestaties en niet-cognitief functioneren (bijvoorbeeld socialisatie en 
motivatie) van leerlingen (Naar 
https ://www. onde rw i jsra ad . n 1/pu bi icat ies/pu b I icaties/2021/04/15/later-se lecte ren-beter-
d iffe re nt ie re n-i n-h et-kort ). Daarnaast is het zeker voor het montessoriaanse onderwijs belangrijk dat 
leren een sociaal proces is . Door later op niveau te selecteren kunnen leerlingen elkaar instrueren en 
helpen met de stof. Dit betekent ook dat leerlingen niet in het kader mavo/havo/vwo bewegen maar 
goed zijn in bepaalde vakken waar ze andere leerlingen kunnen ondersteunen. Om vervolgens bij 
vakken waar ze minder goed in zijn zelf ondersteuning te kunnen ontvangen van medeleerlingen. 
Deze brede brugklas betekent ook dat wij ernaar streven om leerlingen de kans te bieden om vakken 
af te sluiten op verschillende niveaus. 

Belangstelling 

Met de uitbreiding van onze school met een vwo-licentie beschikken wij over een aanbod van vmbo-t 
tot en met vwo. Hierdoor kunnen we bij de leerlingen de keuze voor de schoolsoort verbreden. Wij 
zijn van oudsher een school waar veel leerlingen vanuit vmbo-t doorstromen naar de havo. Het zou 
mooi zijn als we leerlingen ook de mogelijkheid kunnen bieden om vanuit de havo door te stromen 
naar het vwo. Nu moeten die leerlingen die willen doorstromen overstappen op een ander 
schoolconcept. Een concept dat verschilt van het onze, een overstap die door onze leerlingen als een 
grote wordt ervaren. Zo gaf onze oud-leerling•• laan: "Het van Maerlant is een goede school, 
maar ik mis toch wel de manier van werken op het Montessori College . Je hebt toch wel vijf jaar een 
bepaalde manier van werken aangeleerd en die mis je dan toch wel o_p een andere school." 

In Eindhoven zijn twee Montessori basisscholen . Ouders kiezen bewust voor dit onderwijsconcept en 
leerlingen wennen aan de manier van lesgeven. De leerlingen ervaren het vervolgens als een gemis 
dat er geen vervolgmogelijkheid is op vwo-niveau binnen dit concept. Voor de Montessori 
basisschool de Trinoom stroomt 53 procent van de leerlingen naar het VO met een havo-vwo of een 
vwo advies. Meer dan de helft van deze basisschool kan dus niet doorstromen naar het VO binnen 
het door hun gekozen onderwijsconcept (Zie 
ht t ps ://sch o Ie nopd e kaart . n 1/bas issch o Ie n/ eind h ove n/59 28/ sa lto -mo nt esso risch oo 1-d e-
t ri n oom/ res ul taten ). Zelfs binnen het gehele voedingsgebied is er niet de mogelijkheid om 
voortgezet onderwijs op vwo-niveau te volgen op montessoriaanse grondslag. Daarom zal dit ook 
voor het totale voedingsgebied de keuzemogelijkheden vergroten . Hiermee zorgen we dê!t er in de 
Brainport regio een divers onderwijsaanbod is en verbreden we daarmee de kansen. 
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h Docent LD 29 Vast 1,0000 1 ma5

h Docent LC 32 Vast 0,8000 1 ma3 

h Docent LB 26 Tijdelijk 0,8000 1

h Instructeur C 27 Tijdelijk 0,8000 2

h Docent LC 35 Vast 1,0000 2 ma4

h Docent LC 55 Vast 1,0000 2 ma4

h Docent LC 32 Vast 0,4999 2 ma4

h Docent LD 63 Tijdelijk 0,6000 1

h Docent LC 41 Vast 0,6000 2 ma4

h Docent LB 32 Tijdelijk 1,0000 1

h Docent LC 61 Vast 1,0000 1

h Leraar A * 59 Vast 0,5000 1

h Docent LB 25 Tijdelijk 1,0000 2

h Docent LC 42 Vast 0,8000 1

h Docent LB 42 Tijdelijk 0,6000 1

h Instructeur C 35 Vast 0,7000

h Instructeur B 50 Vast 1,0000 0

h Docent LC 29 Vast 1,0000 1 ma3

h Docent LC 56 Vast 0,5000 1

h Docent LC 62 Vast 0,5800 1 ma4

h Docent LB 29 Tijdelijk 0,9000 1

h Docent LB 66 Tijdelijk 0,6000 2

h Docent LC 30 Vast 1,0000 1 ma4,ma7

m Docent LC 51 Vast 0,7500 2

m Docent LC 45 Vast 1,0000 2

m Docent LC 29 Vast 1,0000 2 ma3,ma6

m Instructeur B 45 Vast 0,4000

m Docent LB 27 Tijdelijk 0,8000 1

m Docent LB 57 Tijdelijk 0,5000 2

m Docent LC 52 Vast 0,7000 2

m Docent LC 62 Vast 1,0000 2

m Docent LC 26 Vast 1,0000 2 ma3

m Docent LC 46 Vast 1,0000 2

m Docent LB 30 Flex schil 0,5000 0

m Docent LC 61 Vast 1,0000 2

m Docent LC 47 Vast 0,6000 2

m Instructeur C 43 Vast 0,9000 3

m Docent LC 31 Vast 1,0000 2 ma3,ma6

m Docent LB 39 Tijdelijk 0,8000 0

m Docent LC 47 Vast 0,2000 2

m Docent LB 48 Tijdelijk 1,0000 2

m Docent LC 35 Vast 1,0000 0

m Docent LC 49 Vast 0,6000 1

m Instructeur B 41 Vast 0,6000
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m Docent LC 39 Vast 0,8000 2 ma4

m Docent LB 25 Tijdelijk 1,0000 2

m Docent LD 28 Vast 1,0000 1sk, 2gs ma3

m Docent LC 32 Vast 0,6000 1

o Instructeur A 37 Vast 0,8000

o Docent LC 33 Vast 1,0000 1 ma3

o Docent LC 57 Vast 1,0000 2 ma4

o Docent LC 28 Vast 0,5000 2 ma3

o Docent LC 62 Vast 0,6841 1

o Docent LC 33 Vast 0,8000 1 ma3,ma6

o Docent LC 46 Vast 0,5000 2 ma6

o Docent LC 34 Vast 0,7000 1 ma6

o Docent LD 37 Vast 1,0000 1

o Docent LB 28 Tijdelijk 0,4000 0

o Docent LC 43 Vast 1,0000 1

o Docent LB 41 Tijdelijk 0,4000 0

o Docent LB 25 Tijdelijk 0,7000 2 ma3

o Docent LC 33 Vast 0,6000 2 ma3

o Instructeur A 41 Vast 1,0000

o Docent LB 49 Vast 0,8000 1 ma4

o Docent LB 58 Vast 0,6000 2 ma4

o Docent LC 34 Vast 0,8000 2 ma3,ma6

o Instructeur A 33 Vast 0,6000

o Docent LB 45 Tijdelijk 0,7000 2 ma4

o Instructeur A 52 Vast 0,3300 2

o Docent LB 34 Tijdelijk 0,7200 3

o Docent LC 40 Vast 1,0000 1

o Docent LB 33 Vast 0,5000 2 ma4

o Docent LC 48 Vast 0,8000 2

o Docent LC 25 Vast 0,8000 2 ma3,ma6

o Docent LC 53 Vast 0,8000 2

o Docent LB 52 Flex schil 0,3000 2

o Docent LB 38 Flex schil 0,6000 2

Teamleider 33 Vast 1,0000 1

Teamleider 41 Vast 1,0000 2

Teamleider 58 Vast 1,0000 1 maLG

Instructeur B 56 Vast 1,0000

Docent LB 38 Vast 0,1200 2

Onderwijsdirecteur 63 Vast 1,0000 1

Leraar in opleiding 23 Tijdelijk 0,5000 0



MEERJARENBEGROTING MONTESSORI COLLEGE EINDHOVEN

Realisatie  

2020 

Prognose  

2021

Begroting 

2022 

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Begroting 

2025

Begroting 

2026

BATEN € € € € € € €

RIJKSBIJDRAGE OCW 6.318.341       6.702.399       6.715.803       6.679.262       6.724.595       6.836.595       6.948.595       

OVERIGE OVERHEIDSBIJDRAGEN 477.801           558.732           427.197           400.000           400.000           400.000           400.000           

LEERLINGBIJDRAGEN 61.339             45.000             60.000             60.000             60.000             60.000             60.000             

OVERIGE BATEN 6.867 - - - - - - 

TOTAAL BATEN 6.864.348       7.306.131       7.203.000       7.139.262       7.184.595       7.296.595       7.408.595       
- 

LASTEN € € € € € € €

PERSONEEL* 4.979.521       5.215.381       5.204.000       5.050.000       5.095.333       5.207.333       5.319.333       

LEERMIDDELEN 380.535           402.643           435.000           440.000           440.000           440.000           440.000           

ADMINISTRATIE EN BEHEER 659.060           613.523           624.000           650.000           650.000           650.000           650.000           

HUISVESTING** 874.704           898.205           888.000           900.000           900.000           900.000           900.000           

TOTAAL LASTEN 6.893.820       7.129.752       7.151.000       7.040.000       7.085.333       7.197.333       7.309.333       
- 

RESULTAAT -29.472 176.379           52.000             99.262             99.262             99.262             99.262             

KENGETALLEN

LEERLINGENAANTAL 1 OKT. 802 750 800 800 800 800 800

PERSONEELSAANTAL (FTE) 65,7 65,8 65,4 63,5 64,0 65,4 66,8

RATIO LEERLINGEN/FTE 12,2 11,4 12,2 12,6 12,5 12,2 12,0

** De rubriek huisvesting is inclusief afschrijvingskosten op gebouwen en terreinen.

* De rubriek personeel en het personeelsaantal in fte betreft het onderwijzend personeel en het management van de school. Het centraal 

georganiseerde bestuur en onderwijsbeheerspersoneel is opgenomen onder de rubriek administratie en beheer.

De meerjarenbegroting van het Montessori College Eindhoven is onderdeel van de meerjarenraming van de Stichting ROC Summa College 

Eindhoven. Het financiële beleid van het Summa College is gericht op continuïteit, waarbij tegelijkertijd ruimte gecreëerd wordt om op 

schooloverstijgend niveau te werken aan de realisatie van de strategische ambities. Het Summa College hanteert daarbij financiële kaders die 

voldoen aan het toetsingskader voor financieel beheer van de Inspectie voor het Onderwijs van het ministerie van OCW. Als financieel kader voor 

de begrotingen van de scholen hanteert het Summa College een positief resultaat van 1% à 2%, dit met als doel om ruimte te creëren voor de 

strategie en tevens om onvoorziene tegenvallers tijdens het begrotingsjaar op te kunnen vangen.

Het beleid van het Montessori College richt zich op het handhaven van een stabiel leerlingenaantal van 800 waarbij de onderliggende aantallen 

per schoolsoort (mavo-havo-vwo) zullen fluctueren. In de leerjaren 1 t/m 3 zal dit mede door het ontwikkelen van een brede brugklas geen 

substantiële invloed hebben op de begroting. In onderliggende meerjarenbegroting is het effect van de vereenvoudiging van het 

bekostigingsmodel van het voortgezet onderwijs meegenomen. Op basis van de door OCW verstrekte simulatieberekening zal het nieuwe 

bekostigingsmodel voor het Montessori College in 5 jaarlijkse stappen uiteindelijk leiden tot bijna 10% meer bekostiging per leerling in 2026. 

14



Realisatie  2018 

t/m m12

Realisatie  2019 

t/m m12

Realisatie  2020 

t/m m12

Prognose  2021 totaal 2018 

t/m 2021

Realisatie  2018 

t/m m12

2.861.986 3.566.066 3.664.654 3.692.731 0 4.428.897

2.861.986 3.566.066 3.664.654 3.692.731 4.428.897

394.914 447.903 471.010 716.103 620.328

104.000 76.750 4.500 84.840

290.914 371.153 466.510 716.103 535.488

7.608 5.935 1.610 16.169

7.608 5.935 1.610

16.169

654.787 791.858 562.654 583.500

654.787 791.858 562.654 583.500

1.214.347 928.467 826.313 610.500 206.457

173.100 99.225 8.706

792.154 778.340 798.960 602.000 128.765

2.000

34.676 20.376 4.852

198.769 11.553 6.175 12.314

2.066 1.400

15.648 16.907 14.925 6.500 56.672

5.133.643 5.740.229 5.526.241 5.602.834 5.271.849

3.892.847 4.076.207 3.773.464 3.950.511 2.783.073

3.408.018 3.491.439 3.577.499 3.719.160 2.245.666

484.828 584.768 195.965 231.351 537.407

34.511 140.403 160.729 169.496 53.247

34.511 140.403 160.729 169.496 53.247

355.436 453.854 303.351 337.100 390.167

117.138 138.161 100.957 107.000 54.133

178.135 251.268 149.897 179.000 282.411

429 325 4.493 150

59.734 64.100 48.003 51.100 53.474

998.490 1.309.025 1.292.268 1.285.362 1.783.827

112.470 142.642 120.938 121.858 175.707

112.643 382.249 412.356 441.681 614.972

632.641 622.365 649.558 599.708 988.349

512.048 579.926 315.920 523.350

4.900 4.800

-376.211 -418.157 -206.504 -401.235

5.281.285 5.979.489 5.529.811 5.742.469 5.010.315

-147.642 -239.260 -3.571 -139.635 261.535

BATEN

Omschrijving

3.9 (PROJECT)SUBSIDIES

3.9 Bijdrage CvB

3.9 BIJDRAGE CvB

3.3.5 Examengelden

3.3 CURSUS-, LES EN EXAMENGELDEN

3.9 Externe (project)subsidies

3.9 Interne (project)subsidies

3.5 OVERIGE BATEN

3.4.1 Contract activiteiten

3.4 BATEN WERK I.O.V. DERDEN

3.5.6.c Inkomsten personeel onbelast

3.5.6.b.2 Overige inkomsten studenten

3.5.6.b.1 Verkoop werkstukken/producten

3.5.6.a Maatwerk t.b.v. studenten

3.5.2 Detachering personeel

LASTEN

TOTAAL BATEN

3.5.6.e Overige

3.5.6.d Boekwinst gebouwen, inv. en app.

4.1.2 Overige personele lasten

4.1.1 Lonen en salarissen

4.1 PERSONEELSLASTEN

4.4.1 Administratie en beheerslasten

4.4 OVERIGE LASTEN

4.2.2.b Overige inventaris

4.2 AFSCHRIJVINGEN

3.9 INTERNE AFDRACHTEN & DEKKINGEN

4.4.4 Overige materiële lasten

4.4.3 Dotatie/Onttrekking Overige voorzieningen

4.4.2 Invent. appart. + leermiddelen

3.9 Doorbelasting dienstverleningslasten (porto)

3.9 Doorbelasting contractactiviteiten

3.9 Afdr.Dienstverlening Reg.Rijksbijdr.

3.9 Afdr.Huisvesting Reg.Rijksbijdr.

3.9 Afdr.Bestuur Reg.Rijksbijdr.

RESULTAAT

TOTAAL LASTEN

3.9 Dekkingen contractactiviteiten
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Realisatie  2019 

t/m m12

Realisatie  2020 

t/m m12

Prognose  2021 Realisatie  2018 

t/m m12

Realisatie  2019 

t/m m12

Realisatie  2020 

t/m m12

Prognose  2021

5.109.658 5.470.110 5.894.249 13.844.303 15.882.948 17.035.834 20.291.105

5.109.658 5.470.110 5.894.249 13.844.303 15.882.948 17.035.834 20.291.105

589.308 546.908 980.473 1.542.028 1.550.719 1.630.188 2.467.321

58.750 42.360 16.000 16.000 72.007

530.558 546.908 980.473 1.499.668 1.534.719 1.614.188 2.395.314

15.837 2.855 7.000 152.529 124.182 74.514 72.000

380 2.855 1.000 150.401 123.242 74.514 72.000

15.457 6.000 2.128 940

14.074 487 40.000 598 28.776 14.587 50.000

14.074 487 40.000 598 28.776 14.587 50.000

210.767 163.777 16.000 51.484 81.649 63.408 44.860

-8.706 101.082

112.729 19.811 1.000 5.600 21.705 17.956 20.000

3

14.390 16.484 40.525 35.963 10.000

24.350 26.502 6.654 9.489 14.860

68.005 42.884 15.000 2.899 12.762

5.939.644 6.184.137 6.937.722 15.590.942 17.668.273 18.818.530 22.925.286

3.040.192 3.203.750 3.800.479 8.370.953 9.649.935 10.378.761 12.128.230

2.542.604 2.981.777 3.364.846 7.810.869 9.184.031 10.133.401 11.686.721

497.588 223.663 435.633 624.401 572.025 280.535 493.509

-1.690 -64.316 -106.121 -35.175 -52.000

54.870 60.378 50.759 890 5.511 15.647 35.499

54.870 60.378 50.759 890 5.511 15.647 35.499

605.435 412.220 430.900 735.150 800.745 741.964 968.400

65.254 59.473 43.400 118.951 139.808 84.822 97.900

470.221 295.568 334.000 501.811 530.112 490.026 695.000

1.441 599 568 588

68.519 56.580 53.500 114.389 130.257 166.528 175.500

2.072.368 2.220.886 2.346.466 5.569.831 6.455.259 6.918.820 8.205.476

204.387 180.514 194.511 549.118 635.319 562.182 669.604

715.353 842.396 907.715 1.921.909 2.223.613 2.623.520 3.124.830

1.149.673 1.197.956 1.235.840 3.088.778 3.573.663 3.730.847 4.400.542

466 17.595 17.283 45.000

4.363 30 36.000 9.900 17.000

-1.407 -10 -27.600 -341 -11.930 -15.012 -34.500

5.772.866 5.897.235 6.628.604 14.676.824 16.911.450 18.055.192 21.337.605

166.778 286.902 309.118 914.118 756.823 763.339 1.587.681



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

mrvns_centraal 
vrijdag 13 mei 2022 17:51 
DUO Dienstpostbus MRvNS 
Aanvullende informatie - Montessori College Eindhoven 

aanvullende_info,-111•••••• 1 Kerndoelen_onderbouw.pdf; 
aanvullende_info 
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Verantwoord ing_Bu rgerschapsonderwijs_ tbv _ VWO _aanvraag.pdf 

Geachte mevrouw, geachte heer, 

Bijgaand ontvangt u de aanvullende informatie voor in het dossier van Mo.ntessori College Eindhoven -· Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Spoorlaan 420 1 5038 CG !Tilburg 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn) . Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen of 
docenten te anonimiseren. Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier {ISD) . Voor meer 
informatie zie Informat iebeveil iging en privacy (ibp). 



17 _.,_ ________________ _ 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Geachte 

dinsdag 25 januari 2022 16:06 
s@summacollege.nl'; 'montessoricollege@summacollege.nl' 

aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College Eindhoven -
ID 38 

We hebben uw aanvraag in behandel ing genomen. Op grond van de documentanalyse willen we in het gesprek op 1 
februari 2022 in elk geval stilstaan bij de volgende deugdelijkheidseis: 
Dl Inhoud van het onderwijs: burgerschapsonderwijs. U kunt dan een nadere toelichting geven die wij meewegen in 
de beoordeling. Bij dezen willen we u tevens in de gelegenheid stellen eventueel aanvullende informatie over deze 
deugdelijkheidseisen voorafgaand aan het gesprek (u iterlijk 31 januari 2022) bij ons aan te leveren. 

Ten aanzien van het bevorderen van burgerschap in het onderwijs (Dl) het volgende: 
De inspectie stelt u graag in de gelegenheid tijdens het gesprek nadere informatie te geven over de wettelijke eis dat 
bevordering van burgerschap onder meer vorm krijgt in een doelgerichte aanpak, waarin de in de wet genoemde 
eisen rond burgerschap zichtbaar zijn. Dit betekent dat het burgerschapsonderwijs tenminste gericht is op 
realisering van geconcretiseerde leerdoelen, voor alle in de wet genoemde aspecten. Als u op dit onderdeel een 
nadere toelichting wilt geven, stelt de inspectie u in de gelegenheid deze toelichting ook op schrift te stellen en 
voorafgaand aan het gesprek de inspectie toe te sturen. 

U kunt de aanvullende informatie sturen naar 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 200 J 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

, via het e-mailadres••• .~@~0Q.:w~in~s11p~.nl!I 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn). Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen of 
docenten te anonimiseren. Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (i bp) . 



Schooljaar 2021 - 2022 

Inhoudsopgave 

KERNDOELEN 

ONDERBOUW 

EIGENWIJS IN ONDERWIJS 

18



 
1 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding   2 

Nederlands   3 

Engels    4 

Duits    7 

Frans    8 

Wiskunde en rekenen 15 

Mens en natuur 16 

Mens en maatschappij (geschiedenis, aardrijkskunde) 19 

Kunst en cultuur 22 

Lichamelijke opvoeding 23 

  



 
2 

Inleiding 

Voor u ligt de visie vanuit de verschillende vakdomeinen (talen, wiskunde en rekenen, mens en 

natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegingsonderwijs) op de kerndoelen zoals ze 

door het SLO zijn vastgesteld (SLO, Karakteristieken en kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, 

mei 2016). 

De kerndoelen zijn de globale beschrijving van de belangrijke onderwijsinhouden, ingevuld met onze 

eigen montessorididactiek. Omdat wij een bestaande school zijn wordt er op dit moment al op 

creatieve en montessoriaanse wijze vorm gegeven aan de kerndoelen. Het op deze wijze vorm geven 

aan ons onderwijs is onze drijfveer. Dit proces is altijd in beweging. Er is altijd materiaal te 

ontwikkelen om leerlingen nog beter een vreemde taal te laten spreken, of om juist anders te kijken 

naar beeldende kunst of naar muziek. Het is een proces van continu innoveren, evalueren, achter 

laten wat niet werkt en doorontwikkelen wat de leerling in beweging zet. 

Dit document is dan ook een levend document waarin permanent ontwikkeling plaatsvindt. Een 
samenvatting van de ontwikkeling waar de verschillende vaksecties middenin zitten, aangevuld met 
juist die praktische invulling die onze toekomstige VWO leerling stimuleert om het beste uit zichzelf 
te halen. De nadruk ligt dan ook op het versterken van juist die montessoriaanse elementen die al 
passend zijn voor onze mavo en havo leerling en zeker ook tegemoet komt aan de behoefte van een 
VWO leerling, vooral als die VWO leerling vanuit het PO ook de montessoriaanse didactiek gewend is. 
 
Denk aan de grote mate van autonomie die we leerlingen bieden door hen zelf de keuze te bieden 
hoe de stof te verwerken maar ook hoe ze de stof getoetst willen krijgen (door een toets of een 
praktische opdracht). Door regelmatig formatief te evalueren weten leerlingen zelf hoe ver ze zijn 
met de te behandelen leerdoelen en weten ze vaak zelf wat nodig is. We geven hen dan ook de kans 
om fouten te maken en te herstellen.  
 
Daarnaast zie je in dit document dat de vaksecties ook de opdracht hebben gekregen om het te 
bereiken referentieniveau (namelijk VWO) inzichtelijk te maken en te bedenken hoe ze dit kunnen 
verwerken in hun lesinhoud. 
 
Voor de rest van dit schooljaar en het schooljaar 2022-2023 hebben de vaksecties de opdracht 

gekregen om verder te werken aan bovenstaande opdracht. Vaksecties krijgen de vrijheid om hun 

onderwijs verder te ontwikkelen met oog op de komst van het VWO. De ambitiegesprekken van de 

vaksecties met de directie zijn het ijkpunt waarop de sterke en de te verbeteren punten besproken 

en gepland worden om zo in 2023 voorbereid te zijn. 
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Nederlands 
 

In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van de methode Talent 2e ed. en zelfontwikkeld 
materiaal. In de huidige lespraktijk is dat op mavo- en havoniveau, maar dit kan in dezelfde lijn 
worden uitgebouwd op vwo-niveau.  
Talent onderbouw 2e editie is geheel ontwikkeld vanuit de referentieniveaus. Talent baseert zich op 
de door de SLO uitgewerkte concretisering en vertaalt die direct naar de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Het SLO heeft ook de kerndoelen uitgewerkt en de relatie tussen de kerndoelen en de 
referentieniveaus beschreven.  
In Talent zijn leerlingen in de huidige situatie onderweg tussen 1F en 2F, maar hier komt met een 
vwo-leerstroom 3F bij. Mavoleerlingen richten zich in jaar 1 eerst op het consolideren van 1F. 
Leerlingen uit havo en vwo starten op 1F en gaan in leerjaar 1 ook al vlot aan de slag op het 2F-
niveau. Eind leerjaar 3 is het 2F bereikt op havoniveau. Eind leerjaar 2 is het 2F niveau bereikt op 
vwo-niveau. In leerjaar 3 wordt op vwo-niveau gewerkt op 3F-niveau. Eind leerjaar 3 is 3F bereikt.  
  
Voor een compleet beeld, zijn hier de uitwerkingen van de niveaus 1F, 2F en 3F:  
1F  
De leerling kan:  
- kan eenvoudige gesprekken voeren, informatie en meningen en opvattingen interpreteren voor 
zover deze dicht bij de leerling staan;  
- kan eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat 
woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;  
- kan jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;  
- kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje, 
kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;  
- kent woordsoorten werkwoord, zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord en lidwoord;   
- beheerst eenvoudige werkwoordspelling en regels voor lange en korte klanken.  
  
2F  
De leerling:  
- beschikt over voldoende woorden om zich te kunnen uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem 
verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, verwerken en geven;  
- kan instructieve teksten en betogende teksten lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;  
- kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven en legt relaties tussen tekstdelen en kan die 
evalueren en beoordelen;  
- kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende 
en vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot;  
- beheerst nog niet alle spellingsproblemen, heeft kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende 
vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de persoonsvorm  
  
 3F  
De leerling:  
- kan actief en effectief deelnemen aan discussies, debatten en overleg, reageert adequaat op 
gesprekspartners, beschikt over een goede woordenschat;  
- kan relatief complexe teksten lezen en de hoofdgedachte in eigen bewoordingen weergeven;  
- kan tekstsoorten benoemen en trekt conclusies over intenties, opvattingen en gevoelens van de 
auteur;  
- kan adolescentenliteratuur en eenvoudige volwassenenliteratuur kritisch lezen;  
- kan met leeftijdgenoten discussiëren over de interpretatie en kwaliteit van de literaire teksten;  
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- kan gedetailleerde teksten schrijven waarin informatie en argumenten uit verschillende bronnen 
bijeengevoegd en beoordeeld worden;  
- kan aantekeningen maken van een helder gestructureerd verhaal.  
  
 Werkend vanuit de methode  
In het leerstofoverzicht van ieder leerlingboek per jaarlaag staat per hoofdstuk, per vaardigheid een 
overzicht van de doelen uit de referentieniveaus waar de leerling aan werkt.  
In de opener van ieder hoofdstuk staat per vaardigheid/onderdeel aan welke referentieniveaus de 
leerling werkt.  
   
Op welke wijze zijn de Montessori-pijlers in de lessen terug te zien?:  
Hoofd, hart, handen: het gaat niet alleen om kennis, maar ook om sociale vaardigheden, creativiteit 
en eigen ideeën.  
Leren kiezen: leerlingen maken verplichte opdrachten, maar daarnaast maken zij ook 
keuzeopdrachten. Deze kunnen ondersteunend of verrijkend zijn. Dit zelfstandig leren, biedt 
leerlingen de ruimte zelf te beslissen over het wat en het hoe van het leren.  
Reflecteren: leerlingen moeten nadenken over hun denken en handelen, over de stof die ze moeten 
leren/die ze geleerd hebben. Bewustwording van eigen handelen, waardoor ruimte ontstaat voor 
andere zienswijzen en nieuw gedrag.  Samenwerking zorgt voor zelfreflectie.    
Sociaal leren: leren van en met elkaar. Leerlingen kunnen elkaar helpen door de stof aan elkaar uit te 
leggen en samen te werken aan de opdrachten. (incidenteel samen leren en intentioneel leren)  
Samenhang in leerstof: vaardigheden beheersen betekent kennis en inzicht kunnen verwerven. 
Vaardigheden worden niet geïsoleerd aangeboden, maar geïntegreerd aangeboden, bijv. 
geïntegreerd lees-schrijfonderwijs.    
Binnen en buiten school: zorgen voor verbinding tussen binnen- en buitenschoolse leeromgeving. 
Opdrachten die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling. Een nieuwsquiz wordt wekelijks als 
afsluiting in de lessen verwerkt. Op die manier wordt de actualiteit op een leuke manier in het 
lesprogramma verwerkt.  
 

Engels 
 

De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Engels door veel te 

luisteren naar gesproken en gezongen teksten. 

Vanaf leerjaar 1, periode 1 beginnen leerlingen met het oefenen van Engelse luister- en 

kijkfragmenten. Dit zijn fragmenten die door de methode ‘Stepping Stones 7e editie’ worden 

aangeboden. Ook de docent spreekt de leerlingen zo nu en dan in Engels aan en opdrachten worden 

samen in het Engels besproken. Daarnaast worden er Praktische Opdrachten gegeven waarbij de 

leerlingen informatie moeten opzoeken uit Engelstalige video’s. Hierin werken leerlingen samen om 

ook van elkaar te leren en elkaar te motiveren. Dit gebeurt in alle leerjaren. Op deze manier voldoen 

we aan het Montessori kenmerk ‘sociaal leren’. 

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Engelse 

woordenschat. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen te maken met vocabulaire. In de methode komen per hoofdstuk 

bepaalde thema’s voor. Elk thema heeft een lijst met vocabulaire die gebruikt kunnen worden om 

het thema te bespreken. Ook de luister- en kijkfragmenten hebben een verbintenis met het thema 

van het hoofdstuk. Dit geldt uiteraard ook voor de leesteksten in het boek. Leerlingen maken 

opdrachten waarin de informatie uit de fragmenten en teksten gebruikt worden. Ook worden 

opdrachten zo ingericht dat ze niet alleen letterlijke vertalingen geven, maar ook op andere 
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manieren bezig zijn met de vocabulaire. Zoals Dit gebeurt vaak in groepjes zodat ze samenwerkend 

kunnen leren. In deze samenwerking leggen leerlingen elkaar uit wat de betekenissen van de 

woorden zijn. Daarnaast overhoren leerlingen elkaar om te kijken of ze de vocabulaire eigen hebben 

gemaakt. Hoe verder we het jaar in gaan en hoe hoger het leerjaar, wordt de vocabulaire moeilijker  

De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en 

geschreven Engelstalige teksten. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen verschillende opdrachten waarin ze informatie uit teksten, maar 

ook uit luister- en kijkfragmenten moeten halen. Deze informatie is dan nodig om deze opdrachten te 

voldoen. Dit zijn soms kleine opdrachten, maar soms ook grote praktische opdrachten. De methode 

helpt ons hierbij door alles in het Engels aan te bieden. Ook de opdrachten zijn in de Engelse taal. 

Leerlingen worden door docent, maar ook door klasgenoten begeleid in de stappen die ze nemen. 

Leerlingen helpen elkaar door veel samen te werken. De moeilijkheidsgraad wordt hoger naarmate 

het leerjaar vordert.  

In de methode krijgen leerlingen altijd voordat ze aan het werk gaan met een vaardigheid uitleg over 

een strategie. Deze strategie passen ze dan direct toe in de opdrachten die ze krijgen. Om een 

voorbeeld te noemen krijgen leerlingen eerst uitleg over ‘intensive watching’ voordat we een video 

bekijken en opdrachten gerelateerd aan de video maken waarbij de leerling de uitgelegde strategie 

(in dit geval ‘intensive watching’) direct kan toepassen.  

De leerling leert in Engelstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 

ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen te maken met leesvaardigheid. De methode helpt ons hierbij door 

alles in het Engels aan te bieden. Ook de opdrachten zijn in de Engelse taal. Daarnaast krijgen 

leerlingen verschillende praktische opdrachten waarbij ze digitaal op zoek moeten naar informatie. 

De bronnen moeten Engelstalig zijn en deze bronnen worden vermeld in deze opdrachten. Op deze 

manier proberen we leerlingen aan te leren hoe ze digitale bronnen kunnen gebruiken, maar ook hoe 

ze ‘real’ en ‘fake’ nieuws van elkaar kunnen onderscheiden. In leerjaar 2 krijgen leerlingen een 

Praktische Opdracht genaamd ‘Fake Story’, waarin een groepje van vier leerlingen individueel een 

verhaal vertellen. Een van deze verhalen is waar, de andere drie zijn niet waar. Deze video’s bekijken 

we samen. Daarna bespreken we hoe we erachter gaan komen welke waar en welke niet waar zijn.  

Ook werken we samen met andere vakken waarin Engels een doel kan dienen. Dit jaar werken we in 

leerjaar 3 samen met CKV aan een toneelstuk, gebaseerd op Shakespeares ‘Romeo and Juliet’. Hier 

worden Engelse bronnen gebruikt om het verhaal zo goed mogelijk om te kunnen zetten naar een 

toneelstuk. Op deze manier voldoen we aan het Montessori kenmerk ‘samenhang in leerstof’. 

De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen te maken met spreekvaardigheid. Aan het begin worden 

verschillende opdrachten klassikaal gemaakt. Doordat de opdrachten in de methode als voertaal 

Engels hebben, worden de opdrachten ook in de Engelse taal gemaakt. Hierdoor wordt er in de klas 

op dat moment Engels gesproken. Leerlingen proberen in het Engels antwoord te geven op de vragen 

in de methode, maar ook in de uitleg van de klas. Daarnaast krijgen leerlingen verschillende 

praktische opdrachten waarin ze video’s moeten maken of een presentatie moeten geven over een 

bepaald onderwerp, uiteraard compleet in Engels. Naarmate de leerling verder komt in het onderwijs 

worden de onderwerpen en de taalverwachtingen hoger. Vanaf leerjaar 3 wordt de voertaal 

compleet Engels en wordt er in het lokaal alleen nog maar Engels gesproken, ook bij leerlingen 

onderling.  
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Door met de nieuwste methodes te werken, zorgen we ervoor dat de opdrachten, teksten en 

fragmenten zoveel mogelijk in lijn zijn met het wereldbeeld van de leerling. Een schrijfopdracht is 

niet meer alleen het schrijven van een brief, maar ook het sturen van een whatsapp berichtje of een 

reactie op instagram. Deze opdrachten worden uit de methode gehaald, maar ook door onze eigen 

docenten ontwikkeld. Op deze manier voldoen we aan de Montessori kenmerken ‘hoofd, hart en 

handen’. 

De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en 

om hulp te vragen. 

De methode werkt met thema’s. Elk thema heeft een verbintenis met het leven van de leerlingen. 

Vakantie, sociale media, bijbaantjes zijn sommige thema’s die we tegenkomen. In elke thema krijgen 

leerlingen informatie over hoe ze in het Engels bepaalde situaties kunnen afhandelen. Tijdens het 

thema vakantie leren leerlingen hoe ze in het Engels kunnen vragen hoe ze van A naar B kunnen, hoe 

ze de prijs van een product kunnen vragen en hoe ze erachter kunnen komen welke 

bezienswaardigheden ze kunnen bezoeken. Elk thema levert de nodige vocabulaire en gezegdes om 

deze opdrachten te kunnen maken. Leerlingen hebben daarnaast in elk hoofdstuk meerdere 

samenwerk opdrachten waarin de leerlingen met elkaar in gesprek moeten. Denk hierbij aan 

gesprekken waarbij de ‘stones’ (zinnen en gezegdes in het Engels) gebruikt moeten worden. 

Leerlingen maken dan vragen door deze stones te gebruiken en stellen deze vragen aan een 

klasgenoot, die dan antwoord geeft in complete Engelse zinnen op deze vragen. Zo oefenen de 

leerlingen hoe ze deze vragen kunnen samenstellen, maar ook hoe ze antwoord zouden kunnen 

geven indien zij deze vragen krijgen. Ook dit gebeurt in het Engels. Wederom zien we hier het 

Montessori kenmerk ‘hoofd, hart en handen’. 

De leerling leert informeel contact in het Engels te onderhouden via e-mail, brief en chatten. 

Doordat de methode compleet in het Engels is, leren leerlingen vanaf leerjaar 1 antwoorden in het 

Engels op te schrijven. Daarnaast worden verschillende schrijfopdrachten gegeven waarin leerlingen 

in het Engels een stukje moeten schrijven, in verbintenis met de thema’s van de hoofdstukken. Ook 

in elke toets worden leerlingen gevraagd om stukjes te schrijven waarvan de situatie in de opdracht 

wordt uitgelegd. Denk hierbij aan het afmaken van een whatsapp gesprekje tussen jezelf en een 

goede vriendin. Het onderwerp van het whatsapp gesprekje wordt ook gegeven. Door deze vorm aan 

te houden zorgen we ervoor dat leerlingen in voor hen realistische situaties terechtkomen. Zo 

voldoen we aan het Montessori kenmerk ‘binnen en buitenschool’. We passen op deze wijze 

buitenschoolse realiteiten toe in ons onderwijs. 

De leerling leert welke rol het Engels speelt in verschillende soorten internationale 

contacten. 

Leerlingen krijgen vanaf leerjaar 1 situaties waarin ze de Engelse taal moeten gebruiken. In leerjaar 1 

zijn dit nog situaties die ze op vakanties kunnen tegenkomen. Denk hierbij aan situaties als 

boodschappen doen, een bestelling plaatsen in een restaurant en het indienen van een aangifte op 

een politiebureau. In hogere leerjaren krijgen de leerlingen te maken met situaties waarin leerlingen 

moeten solliciteren voor een baan in het buitenland of contact houden met buitenlandse bedrijven 

of instanties. Deze opdrachten worden via de methode, maar ook door onze docenten aangeleverd. 

Deze opdrachten worden voor schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid ingezet. 
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Duits 
 

Duits wordt pas vanaf leerjaar 2 gegeven. 

De leerling leert verder vertrouwd te raken met de klank van het Duits door veel te 

luisteren naar gesproken en gezongen teksten. 

Aan dit kerndoel werken we zowel in jaar 2 als jaar 3. Hierbij maken we gebruik van zowel gesproken 

als gezongen teksten. Dit komt terug in de methode waarmee we werken in de vorm van korte 

opdrachten met liedjes, gesprekjes, maar ook met realistische fragmenten, zoals bijvoorbeeld 

omroepberichten.  

Daarnaast maken we ook gebruik van luistermateriaal uit de praktijk. Hierbij kan je denken aan 

Duitse films en series, muziek die op dit moment populair is en korte nieuwsitems. Soms kijken en 

luisteren we hiernaar en voeren we er daarna een gesprek over, soms is er een opdracht aan 

gekoppeld om te kijken of de inhoud begrepen is en soms dient het fragment als voorbeeld als de 

leerlingen met een bepaald thema aan de slag gaan. Hiermee halen we de wereld van buiten naar 

binnen. 

 

De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Duitse 

woordenschat. 

Het belangrijkste doel van vocabulaireverwerving in leerjaar twee en drie is het verwerven van een 

gedegen basis, om ervoor te zorgen dat dit ondersteunend kan zijn in het ontwikkelen van de andere 

taalvaardigheden. 

In leerjaar 2 en 3 zijn we nog vooral bezig met het aanleren van de basiswoordenschat Duits. Hierbij 

worden de te leren woorden per thema door ons aangeboden. We laten de leerlingen met 

verschillende leerstrategieën kennismaken, zowel digitaal als met de methode, zodat ze zelf kunnen 

kiezen wat het beste bij hen past.   

 

De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en 

geschreven Duitstalige teksten. 

In leerjaar 2 en 3 gaan leerlingen vooral aan de slag met informatie halen uit korte en middellange 

teksten. Hierbij komen ze er gaandeweg achter dat hun vocabulaire nog niet altijd uitgebreid genoeg 

is. We dagen ze dan uit om met andere oplossingen te komen en zo ontdekken ze hoe bepaalde 

leesstrategieën handig in te zetten zijn. Hierdoor geven we de leerlingen tools, zodat ze dit 

zelfstandig kunnen gebruiken. We proberen hierbij in te haken bij de strategieën die ze al geleerd 

hebben bij andere vakken en ze dan te leren dat ze deze ook in kunnen zetten bij het vak Duits. 

 

De leerling leert in Duitstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 

ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen.  

Aan dit kerndoel werken we in zowel jaar 2 als jaar 3. Aangezien jaar 2 het eerste jaar is dat 

leerlingen kennis maken met het vak Duits, werken we hier met heel eenvoudige teksten. In zowel 

het tweede als het derde leerjaar maken we gebruik van een combinatie van de korte opdrachten uit 

de methode en actuele teksten. Hierbij kan je dan denken aan korte nieuwsartikelen, recepten en 

verhaaltjes. Hierbij maken we gebruik van verschillende opdrachten, soms individueel soms in 

groepsverband.  

We vragen leerlingen ook om zelf op zoek te gaan naar voor hen interessante Duitse teksten en 

hierover met hun medeleerlingen in gesprek te gaan. 
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De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. 

In zowel leerjaar 2 als 3 werken we aan dit doel. De leerlingen spreken gedurende het jaar over 

verschillende thema’s op verschillende manieren. Hierbij kan gedacht worden aan een vlog over hun 

huis of school, een presentatie over hun werk of opleiding, maar ook vraaggesprekken over hobby’s, 

eten en vakantie. Hierbij laten we leerlingen meestal vrij om hun eigen keuze te maken. Om 

leerlingen het goede voorbeeld te geven, werken wij met het principe doeltaal is voertaal. Dit 

verlaagt voor leerlingen de drempel om Duits te spreken. 

 

De leerling leert standaardgesprekken te voeren om iets te kopen, inlichtingen te vragen en 

om hulp te vragen. 

Aan dit kerndoel werken we gedurende jaar 2 en 3 in de klassensituatie. Op deze manier proberen 

we de leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de echte situatie waarin ze terecht zullen 

komen als ze in de bovenbouw ook daadwerkelijk in Duitsland gesprekjes moeten voeren. Deze 

voorbereiding bestaat vooral uit het compleet maken van gesprekjes uit de methode, het oefenen 

met klasgenoten en mondelinge toetsing. Het doel is eenvoudige uitdrukkingen en zinnen te kunnen 

gebruiken over familie, school en andere alledaagse thema’s. 

 

De leerling leert informeel contact in het Duits te onderhouden via e-mail, brief en chatten. 

In leerjaar 2 vragen we de leerlingen om hele korte tekstjes over zichzelf te schrijven door middel van 

standaarduitdrukkingen te gebruiken en het inzetten van de basisgrammatica. Hierbij is de hoofd-

hart-handen-pijler voor ons heel belangrijk, het gaat over onderwerpen die de leerling aan het hart 

gaan. Vanaf leerjaar 3 verwachten wij van de leerlingen dat ze in hun schrijfproduct kunnen reageren 

op een ander. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de bedoelingen en intenties van de 

ander en wordt van hen verwacht dat ze vrijer kunnen communiceren. 

 

De leerling leert welke rol het Duits speelt in verschillende soorten internationale 

contacten. 

In leerjaar 2 en 3 besteden wij ook aandacht aan de Duitse cultuur en al haar gebruiken. Dit doen wij 

op verschillende manier, de actualiteit speelt hierbij een grote rol. Het doel hiervan is om het voor de 

leerlingen inzichtelijk te maken wat voor rol Duitsland en de Duitse taal binnen de EU heeft en hoe ze 

dit in hun verdere loopbaan nog kunnen tegenkomen en daar dan ook gebruik van kunnen maken. 

 

Frans 
 

De leerling leert vertrouwd te raken met de klank van het Frans door veel te luisteren naar 

gesproken en gezongen teksten.  

Vanaf leerjaar 1, periode 1 beginnen leerlingen met het oefenen van Franse luister- en 

kijkfragmenten. Dit zijn fragmenten die door de methode ‘Libre Service, junior, 1e druk  

Ook de docent spreekt de leerlingen zo nu en dan in Frans aan (met name de “vocabulaire de classe’ 

wordt gebruikt voor terugkerende instructies.  

In het individuele portfolio worden opdrachten gegeven waarbij de leerlingen informatie moeten 

opzoeken uit Franstalige video’s/series of films (op Youtube, Netflix of TV5).  

Een groot deel van de opdrachten zijn ‘groepsopdrachten’, waarbij samengewerkt mag worden met 

niet alleen klasgenoten, maar ook met huisgenoten. Dit gebeurt in alle leerjaren, maar vooral in het 

eerste leerjaar komt het vaak voor, dat ouders meewerken aan spreekopdrachten. 

Op deze manier voldoen we aan het Montessori kenmerk ‘sociaal leren’. 
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De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn Franse 

woordenschat. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen te maken met vocabulaire. In de methode Libre Service junior is 

elk hoofdstuk opgebouwd rondom één bepaald thema. De lijst met vocabulaire per hoofdstuk is 

afgestemd op het desbetreffende thema, opdat deze woorden gebruikt kunnen worden bij de 4 

vaardigheden. Dit wordt geoefend op de ELO van Libre Service junior.  

Met name in klas 1 is veel aandacht voor het demonstreren en bespreken diverse hulpmiddelen bij 

het uit het hoofd leren van woordjes en zinnen en het automatiseren van werkwoordsoefeningen. 

Hierbij passeren de programma’s WRTS, Quizlet en Verbuga de revue, maar ook het kaartjes-

systeem, woordjes opschrijven, elkaar overhoren etc. En altijd met het devies: kijk wat voor JOU 

werkt. (Het is nl. de eerste keer dat ze zoveel woordjes in een andere taal uit het hoofd moeten 

leren!) 

In leerjaar 2 kunnen we ook gaan refereren aan andere talen: Franse en Engelse woorden lijken op 

elkaar! Ook op de overeenkomsten tussen Duits/Engels/Frans/Ned wordt steeds gewezen 

In leerjaar 3 hebben de lln meestal hun eigen strategie wel gevonden 

 

De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en 

geschreven Franstalige teksten. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen op de ELO opdrachten waarin ze informatie uit teksten, maar ook 

uit luister- en kijkfragmenten moeten halen.  

Vooral bij geschreven teksten wordt de leerlingen geleerd ook informatie te halen uit 

beeldmateriaal: plaatjes, grafieken, tekeningen, alles geeft informatie. Vervolgens leren de lln de 

tekst van globaal naar specifiek te analyseren: eerste de titel, daarna de tussenkopjes (alinea’s). 

Steeds als (klassikaal) een tekst wordt gelezen, wordt strikt aan deze volgorde vastgehouden. 

 

Ook de bij luisteropdrachten wordt een soortgelijke informatie gehanteerd: de eerste keer luisteren, 

luister de tekst dan in zijn geheel. Registreer ook achtergrondgeluiden! (Op een station, in een 

winkel, in een métro). Als het goed is, weet je nu waar de luistertekst over gaat. Vraag je af: 

wat weet je al over dit onderwerp? (activeren voorkennis), daarna beluister je de tekst stukje voor 

stukje.  

Deze procedure wordt ook door de methode gebruikt: alle oefeningen op de ELO zijn gebaseerd op: 

eerst vragen over globaal begrip van de tekst, daarna meer gedetaileerde vragen. 

 

De leerling leert in Franstalige schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te 

ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 

Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen te maken met leesvaardigheid. 

In het portfolio moeten de leerlingen voor het maken van de praktische opdrachten digitaal op zoek 

moeten naar informatie. De bronnen moeten Franstalig zijn en deze bronnen worden vermeld in 

deze opdrachten (klas 1 en soms klas 2). In klas 3 gaan de leerlingen zelf op zoek naar bronnen. 

Tijdens het reflectiegesprek over het portfolio is het bespreken van de betrouwbaarheid van de 

bronnen ook onderwerp van gesprek. 

 

De leerling leert in spreektaal anderen een beeld te geven van zijn dagelijks leven. 

De boeken en de ELO van Libre Service Junior zijn modern (we hebben deze methode nu ruim 2 jaar 

in gebruik) en qua thema’s helemaal afgestemd op de jonge adolescent.  

Dit betekent, dat de opdrachten leert te spreken (en schrijven) over het dagelijkse leven van een 

scholier (over familie en vrienden, school en hobby’s, sport, en gedroomde toekomst). Daarnaast zijn 
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de opdrachten opgebouwd volgens de theorie van taalontwikkeling. D.w.z. : de 

thema’s/onderwerpen beginnen bij jezelf en je familie, je kamer: kortom dicht om je heen. Om 

daarna steeds verder de wereld in te kijken (actualiteit, bezienswaardigheden etc) Zo zijn ook de 

opeenvolgende leerdoelen van het ERK opgebouwd.  

Door met de nieuwste methodes te werken, zorgen we ervoor dat de opdrachten, teksten en 

fragmenten zoveel mogelijk in lijn zijn met het wereldbeeld van de leerling. Een schrijfopdracht is 

niet meer alleen het schrijven van een brief, maar ook het sturen van een whatsapp berichtje of een 

reactie op instagram.  

Met de opdrachten in het portfolio doen wij het op dezelfde manier. 

 

De leerling leert welke rol het Frans speelt in verschillende soorten internationale 

contacten. 

Dit met name in leerjaar 3, als de thema’s vooral gericht zijn op het kiezen van een profiel en het wel 

of niet kiezen van het Frans. 

 

VWO1 

We volgen de leerdoelen van methode Libre Service Junior voor VWO1 (boek + ELO) op het gebied 

van de 4 vaardigheden. De volgorde van de doelen is chronologisch: 

Lezen niveau A1 (ERK) Luisteren niv. A1 (ERK)  Spreken niv. A1 (ERK) schrijven niv. A1 (ERK) 
Ik kan  korte teksten over 
personen en hun 
omgeving begrijpen. 
Ik kan een korte brief 
waarin iemand zich 
voorstelt en een 
uitnodiging voor een 
voorstelling begrijpen 
Ik kan een interview over 
school begrijpen m.b.v. 
afbeeldingen 
Ik kan een korte 
informatieve tekst 
begrijpen over wonen en 
woonomgeving 
Ik kan in korte tekst over 
jongeren en hun kleding 
en stijl begrijpen 
Ik kan verschillende korte 
teksten, zoals een chat of 
een recept begrijpen 
Ik kan korte teksten en 
mededelingen op het 
gebied van mobiele 
communicatie begrijpen 
 

 Ik kan begrijpen hoe Fransen 
zich voorstellen aan elkaar. Ik 
begrijp/versta de ‘vocabulaire 
de classe’ 
Ik kan korte gesprekken over 
familie en vrienden begrijpen 
Ik kan getallen en bekende 
woorden verstaan in 
gesproken tekst 
Ik kan een gesprek begrijpen 
waarin iemand naar de weg 
vraagt en uitleg krijgt. Ook 
een gesprek waarin iemand 
over zijn huis en kamer vertelt 
Ik kan een kort gesprek 
begrijpen over het kopen van 
kleding én semi-authentieke) 
omroepberichten in een 
warenhuis. 
Ik kan begrijpen wat iets kost 
en om welke hoeveelheden 
het gaat. Ik begrijp de (semi-
authentieke) omgeroepen 
aanbiedingen in een 
supermarkt 
Ik kan een eenvoudige 
informatie begrijpen over het 
gebruik van media 

Ik kan iemand in het Frans 
begroeten, afscheid nemen 
en iets over mezelf en 
iemand anders vertellen 
Ik kan over mijn familie en 
vrienden iets vertellen en 
vragen stellen en 
beantwoorden 
Ik kan eenvoudige vragen 
stellen en beantwoorden 
over school en hobby’s 
Ik kan de weg vragen en de 
weg wijzen, en over de 
inrichting van mijn eigen 
kamer praten  
Ik kan eenvoudige vragen 
stellen en beantwoorden 
over kleding kopen 
Ik kan een gerecht van een 
eenvoudige menukaart 
bestellen en afrekenen 
Ik kan een probleem 
uitleggen en hulp vragen 
waar het gaat om mobiele 
telefoon of - computer en 
over de internet verbinding. 

Ik kan een paar eenvoudige 
zinnen over mezelf schrijven 
aan Franse leeftijdsgenoten 
Ik kan een foto beschrijven 
en iets vertellen over de 
mensen die erop staan. 
Ik kan iets schrijven over 
mijn school en / of hobby’s  
Ik kan in eenvoudige zinnen 
mijn huis en woonomgeving 
beschrijven 
Ik kan in korte zinnen 
schrijven over mijn 
kledingstijl 
Ik kan een bijdrage leren 
aan een forum over 
eetgewoonten en ik kan 
opschrijven wat ik wel/niet 
lekker vind 
Ik kan mijn persoonlijke 
gegevens op een formulier 
schrijven en wat er is 
gebeurd. 

 

Portfolio  

Naast het boek en de ELO, is het persoonlijk portfolio een belangrijke tool voor ons vak. Juist in dit 

portfolio, waarin de leerlingen een jaar lang het ‘geleerde’ in praktijk brengen, komen de diverse 

Montessori-karakteristieken tot hun recht. Per unité (hoofdstuk) wordt 4x in de weektaak een 

praktische opdracht aangeboden. Die opdracht komt overeen met het leerdoel van die week. Elke 

hoofdstuk 1 opdracht per vaardigheid. 
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Hoofd, hart, handen: In de opdrachten worden de wekelijkse leerdoelen zo vaak mogelijk ‘vertaald’ 

in creatieve opdrachten, waarbij m.n. hart en handen ingezet worden. Bijv: de leerlingen wordt 

gevraagd iets eenvoudigs te ‘koken/bakken’ aan de hand van een Frans recept 

Leren keuzes maken: De leerlingen hoeven niet alle aangeboden opdrachten te maken. En het hoeft 

ook niet wekelijks. Het portfolio wordt 3x per jaar bekeken door de docent, en op die momenten 

moet er minimaal 1 opdracht per vaardigheid gemaakt zijn. 

Leren als sociaal proces: De opdrachten zijn voor een groot deel groeps-opdrachten. Hierbij zijn de 

groepsleden meestal klasgenoten, maar -vooral in het begin- mogen ook huisgenoten/familieleden of 

vrienden van een andere school of klas meedoen. 

Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn, een scène na te spelen in een restaurant. Alle gezinsleden mogen 

mee ‘uit eten’. 

Binnen en buiten school leren: De portfolio-opdrachten zijn vaak gebaseerd op het ‘dagelijkse leven’. 

Een opdracht kan bijvoorbeeld zijn om in je eigen buurt te gaan filmen. 

 

In de klas: 

• Wordt vrijwel wekelijks formatief getoetst (in de vorm van een mini SO-tje). Het SO telt niet mee, 

maar nodigt uit tot reflectie. Als er aanleiding voor is, wordt leerlingen gevraagd hierover samen 

met de docent te reflecteren. Ook bij elk toets die wel meetelt, staat standaard een 5-tal 

reflectie-vragen onder aan de toets. Deze worden door de lln ingevuld direct na de gemaakte 

toets, en daarna nog eens bijgesteld na de bespreking van de toets 

• Wordt veel gebruik gemaakt van een voorbereide omgeving, waarin wordt voorbereid op de 

‘onvoorbereide omgeving’, t.w. de dagelijkse praktijk. In de klas liggen veel materialen waarmee 

toneelstukjes gespeeld kunnen worden. Jassen, tassen, hoeden (wel opgepast voor luizen!!) om 

daarmee familieleden uit te beelden bijvoorbeeld 

  

 

Projecten: 

Voor alle klassen staat er een ‘chansong-festival’ in de grondverf; een muzikale avond waarbij 

leerlingen (individueel of met een groepje) uit alle jaren een Frans lied zingen. De laatste 2 

schooljaren heeft dit geen doorgang kunnen vinden i.v.m. de Covid-maatregelen. 

Met het oog op dit chansong-festival is een uitgebreid songbook samengesteld, waarin moeilijkheid 

van de tekst, het tempo en melodie beschreven staan, de teksten + vertaling en informatie over 

periode en zanger(es). 

 

Netflix/TV5 

We stimuleren onze leerlingen naar Franse series/films te kijken op Netflix/TV5. Hiertoe is een 

uitgebreide lijst gemaakt met het Franstalige aanbod op Netflix. 
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VWO2 

We volgen de leerdoelen van methode Libre Service Junior voor VWO2 (boek + ELO) op het gebied 

van de 4 vaardigheden. De volgorde van de doelen is chronologisch:  

Lezen niv. A2 (ERK) Luisteren niv. A2 (ERK) Spreken niv. A2 (ERK) Schrijven niv. A2 (ERK) 
Ik kan een eenvoudig 
reisverslag begrijpen 
Ik kan de hoofdlijn van een 
eenvoudig interview 
begrijpen met iemand die 
aan parkour doet 
Ik kan in een overzicht 
specifieke informatie over 
films vinden en begrijpen 
Ik kan de hoofdlijnen van 
berichten op een forum over 
gezondheid begrijpen 
Ik kan een artikel over 
bezienswaardigheden in 
Frankrijk  begrijpen 
Ik kan de hoofdlijnen 
begrijpen van eenvoudige 
teksten op een forum 
Ik kan een overzicht van 
Franse feesten begrijpen 

 

Ik kan gesprekken en berichten 
begrijpen over het openbaar 
vervoer en het weer. Ik begrijp 
(semi-authentieke) berichten over 
reizen per trein en per vliegtuig 
Ik kan een gesprek over sport en 
hobby’s begrijpen en ik begrijp 
(semi-authentieke) berichten over 
sportwedstrijden 
Ik kan onderwerpen van een 
gesprek, waarin iets wordt 
beschreven herkennen en begrijp 
(semi-authentieke) 
Berichten op een 
antwoordautomaat (voice-mail) 
Ik kan een gesprek bij de dokter 
begrijpen en ik begrjip (semi-
authentieke) 
reclameboodschappen. 
Ik kan gesprekken begrijpen waarin 
jongeren vertellen wat ze hebben 
gezien en gedaan in een Franse 
stad/regio. Ik begrijp een (semi-
authentieke) audio-tour bij een 
toeristische attractie 
Ik kan dialogen begrijpen waarin 
jongeren vertellen hoe ze zich 
voelen en hoe ze elkaar 
complimenten geven 
Ik kan gesprekken begrijpen die 
jongeren hebben als ze een 
schoolfeest organiseren. Ik begrijp 
de (semi-authentieke) 
aankondiging van een feest 

Ik kan eenvoudige informatie 
vragen en geven over reizen met 
openbaar vervoer 
Ik kan een telefonische afspraak 
maken. En ik kan over hobby of 
sport praten 
Ik kan een straat, gebouw, kamer, 
dier of voorwerp beschrijven 
Ik kan een gesprek bij dokter of 
apotheek voeren 
Ik kan een spreekbeurt houden 
over een stad of regio in Frankrijk 
Ik kan vertellen hoe ik me voel en 
waarom, ik kan ook een karakter 
beschrijven 
Ik kan overleggen over de 
organisatie van een schoolfeest en 
ik kan mee helpen de taken 
verdelen 

Ik kan vertellen (in een brief of 
mail) waar ik op vakantie ben 
geweest en wat ik er gedaan heb 
Ik kan in eenvoudige zinnen 
reageren op korte advertenties 
Ik kan mensen beschrijven aan de 
hand van hun uiterlijk 
Ik kan een absentiebriefje schrijven 
met een zelfbedachte smoes 
Ik kan op een website een review 
beschrijven over een 
bezienswaardigheid die ik heb 
bezocht 
Ik kan bericht schrijven (whatsapp-
) a.h.v. emoticons 
Ik kan iemand uitnodigen en 
uitnodigingen accepteren of 
afslaan 

 

Portfolio 
Net als in leerjaar 1 (en 3) is het persoonlijk portfolio een heel belangrijke tool voor ons vak. Dit is 

een mogelijkheid voor ons om te differentiëren: iedereen kan op zijn niveau presteren (hoewel er 

natuurlijk ondergrenzen zijn!)  

Maar ook komen juist hier de Montessori-kenmerken aan bod.  

Zoals in klas 1 en in klas 3 ook dit jaar elke weektaak een voorgestelde praktische opdracht, de 

keuzemogelijkheid welke taken je doet en wanneer.  

Hoofd, hart, handen: bijvoorbeeld: Maak een filmpje waarin je een toerist op Eindhoven Airport de 

weg wijst naar het centrum van Eindhoven (veel leerlingen komen uit Meerhoven, waar Eindhoven 

airport gelegen is) 

Leren keuzes maken: zie klas 1 

Leren reflecteren: Dit jaar wordt -anders dan in klas 1- de beoordeling gegeven op basis van een 

reflectiegesprek met de leerling. Dit gesprek gaat in het Nederlands. 

Leren als sociaal proces: zie klas 1. Maar ook in de ingeleverde opdrachten blijkt elke keer weer, dat 

ouders een steeds minder belangrijke rol spelen als ‘leerder’. Groepsopdrachten bijna altijd met 

klasgenoten gemaakt.  

Binnen en buiten school leren: Voorbeeld van een opdracht: Stuur naar de docent een zelfgemaakte 

ansichtkaart van waar je op vakantie bent geweest. (En passant leren de lln op een juiste manier te 
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adresseren, begrijpen ze wat een postzegel is (!) en de feedback in de klas is, dat de docent de 

berichten voorleest en de lln moeten raden door wie de kaart is gestuurd.) 

 

In de klas 

• Wordt net als in jaar 1 wekelijks formatief getoetst. Het SO telt niet mee, maar nodigt uit tot 

reflectie.  

Ook bij elk toets die wel meetelt, staat standaard een 5-tal reflectie-vragen onder aan de toets. 

Deze worden door de lln ingevuld direct na de gemaakte toets, en daarna nog eens bijgesteld na 

de bespreking van de toets 

• Wordt veel gebruik gemaakt van een voorbereide omgeving, waarin wordt voorbereid op de 

‘onvoorbereide omgeving’, t.w. de dagelijkse praktijk. In de klas liggen veel materialen waarmee 

scènes in restaurant, hotel/camping en in de spreekkamer van de dokter of in de winkel 

nagespeeld kunnen worden. 

• Er is meer aandacht voor de Franse actualiteit 

 

 

Projecten/reisjes: 

Ook VWO2 doet mee aan het ‘chansong-festival’ zodra de sanitaire omstandigheden dit mogelijk 

maken. 

Ditzelfde geldt voor een dagtrip naar Lille op het einde van jaar 2. Deze reis is samen met H2 en M2 

en we bekijken nog of dit samen kan met een ander vak (geschiedenis en/of kunst). 

 

Netflix/TV5;  

Zie klas 1 

In de praktische opdrachten van het portfolio wordt vaker langere kijk-opdrachten gegeven, met bijv. 

de opdracht een film of serie te bekijken op Netflix. 
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VWO3 

We volgen de leerdoelen van methode Libre Service Junior voor VWO3 (boek + ELO) op het gebied 

van de 4 vaardigheden. De volgorde van de doelen is chronologisch:  

 

Lezen niv. A2 (ERK) Luisteren niv. A2 (ERK) Spreken niv. A2 (ERK) Schrijven niv. A2 (ERK) 
Ik kan de hoofdlijnen en de 
toon begrijpen van een 
tekst over vakantie 
Ik kan een tekst in een 
tijdschrijft over een 
Nederlandse DJ in Frankrijk 
begrijpen 
Ik kan een interview met 
twee deskundigen over de 
positieve en negatieve 
kanten van internet 
begrijpen 
Ik kan ik kan een tekst over 
uitdagingen begrijpen 
Ik kan een informatieve 
tekst over Franse helden 
begrijpen 
Ik kan een test over 
karaktereigenschappen 
begrijpen en maken 

Ik kan belangrijke gegevens 
begrjipen in een gesprek 
over reserveren van een 
activiteit 
Ik kan semi-authentieke 
berichten uit het 
radiojournaal begrijpen 
Ik kan een gesprek begrijpen 
bij een balie/receptie.  
Ik kan in  semi-authentieke 
gesprekjes Franse accenten 
herkennen. Ik kan een semi-
authentieke radio-
uitzending volgen die gaat 
over Nederlanders die in 
Frankrijk werken. 
Ik kan de hoofdgedachte 
van een interview begrijpen 
Ik kan een gesprek over 
pretparken begrijpen en de 
hoofdlijnen van een (semi-
authentiek) nieuwsbericht  
Ik kan gesprekken begijrpen 
waarin jongeren vertellen 
over hun helden. Ik begrijp 
een (semi-authentiek) 
presentatie van een Franse 
jongere, die vertelt over de 
‘naamgever’ van hun school 
(=held!) 
Ik kan een gesprek met een 
vlogger begrijpen 

Ik kan informatie vragen 
reserverenb en iets 
bestellen 
Ik kan vertellen over het 
profiel dat ik ga kiezen en 
over mijn toekomstplannen 
Ik kan een tutorial in het 
Frans maken 
Ik kan mijn mening geven 
over een klassenuitje en 
zeggen of ik het ergens mee 
eens/oneens ben + 
argumenten daarbij geven 
Ik kan cvertellen wie mijn 
held is en dat presenteren 
aan anderen 
Ik kan iets vertellen over 
mijn talenten en ambities 

 

Ik kan mijn mening 
verwoorden en een klacht 
schrijven 
Ik kan reageren op een 
bericht en daarbij iets 
vertellen ov er mezelf 
Ik kan zelf een nieuwbericht 
schrijven 
Ik kan (schriftelijk) 
sporthelden interviewen 
Ik kan iemand uit mijn eigen 
omgeving beschrijven die je 
bewondert en waarom 
Ik kan een project 
beschrijven waar je je voor 
in wil zetten 

 

Portfolio 

Ook in jaar 3 is het individuele portfolio een belangrijk onderdeel van ons programma. Net als in het 

boek, zullen veel opdrachten afgestemd zijn op de keuze van het profiel en (daarmee 

samenhangend) de keuze voor Frans.  

De hoofd, hart, handen-karakteristiek komt vanaf dit jaar in de opdrachten veel minder naar voren 

in de vorm van knutselen en ‘doen’, maar des te meer in de vorm van ‘buiten de box-denken” en het 

algemene persoonlijk maken.  Bijvoorbeeld: Laat eens zien wat JIJ kunt! Waar loop jij warm voor? 

Leren keuzes maken: zie andere jaren.  

Leren reflecteren: de beoordeling van het portfolio vindt plaats op basis van een reflectie-gesprek, 

dat zoveel mogelijk in het Frans is. 

 

In de klas 

• Wordt niet meer wekelijks formatief getoetst. Reflectiegesprekken zijn er alleen nog als er 

aanleiding voor is. Op verzoek van docent of leerling 

• Wordt iets minder gebruik gemaakt van materialen waarmee scènes uit het dagelijkse leven 

nagespeeld kunnen worden. Maar het gebeurt nog wel (avec plaisir!) 

• Wekelijks aandacht voor de Franse actualiteit 
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Projecten/reisjes: 

Ook VWO3 doet mee aan het ‘chansong-festival’ zodra de sanitaire omstandigheden dit mogelijk 

maken. 

Samenhang in leerstof-aanbod / binnen en buiten school leren  : Ditzelfde geldt voor een dagtrip 

naar Brussel in december van jaar 3. Deze reis is samen met H3 en M3 (alleen Frans-kiezers). De reis 

was de laatste keer voor de Covid-maatregelen in samenwerking met de sectie aardrijkskunde, en de 

nadruk lag dus ook op de Europese samenwerking. De volgende keer hopen we deze reis met nog 

meer andere vakken te ondernemen en er en meerdaags project van te maken (andere MVT; 

geschiedenis, kunst). 

 

Netflix/TV5;  

Zie klas 1 

In de praktische opdrachten van het portfolio wordt vaker langere kijk-opdrachten gegeven, met bijv. 

de opdracht een film of serie te bekijken op Netflix. 

We stimuleren de leerlingen vanaf dit jaar om de series/film te bekijken met Franse ondertiteling. 

Kijkopdrachten in het portfolio vragen dan ook expliciet naar de Franse tekst: Bijv.: “met welke 

Franse woorden legde de hoofdrolspeler zijn probleem uit?” 

 

Wiskunde en Rekenen 
 

Binnen de wiskunde besteden wij bewust aandacht aan de doorlopende leerlijn vanuit de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs. Binnen de wiskunde bieden wij dit aan door middel van het 

doorlopen van het boek met aanvullingen vanuit de praktijk, praktische opdrachten en samenwerken 

binnen en buiten ons eigen vakgebied. 

Door het werken met medeleerlingen leren de leerlingen met elkaar te communiceren in vaktaal. 

Een paar voorbeelden zijn: Een eigen spel bedenken waar negatieve getallen worden gebruikt in 

leerjaar 1. Een filmpje maken waar ze zelf de stelling van Pythagoras moeten uitleggen (leerjaar 2) en 

verschillende statistische onderzoeken door de jaren heen. Door het toepassen van deze zaken zijn 

wij meteen bezig met kerndoel 19, 20, 21, 22 en 27. Daarnaast voldoen we hiermee aan de 

Montessori kenmerken: ‘hoofd, hart & handen’, ‘Sociaal leren’ en ‘Binnen en buiten de school’. 

In het derde leerjaar gaan leerlingen aan de slag met het maken van eigen meetinstrumenten. 

Hiermee gaan ze vervolgens aan de slag om de hoogte van het schoolgebouw te meten met behulp 

van gelijkvormigheid. Verder berekenen ze, onder andere, ook nog de hoogte van een eigen gekozen 

gebouw. Binnen deze opdracht gaan ze eerst aan de slag met het schatten van de hoogte, om 

vervolgens te berekenen of deze schattingen enigszins kloppen. Met deze opdracht zijn de leerlingen 

bezig met kerndoel 23, 24. De Montessori kenmerken die hier bij aansluiten zijn: ‘hoofd, hart & 

handen’, ‘Reflecteren’, ‘Sociaal leren’ en ‘Binnen en buiten de school’. 

Verder besteden we in de lessen ook veel aandacht aan de manier waarop er met wiskunde kan 

worden omgegaan. Zo hebben de leerlingen vaak de keuze op welke manier ze aan de slag willen 

gaan. Willen ze meedoen met een stukje uitleg? Gaan ze liever aan de slag met het boek? Of zoeken 

ze de informatie liever aan de hand van extra materialen? Zo is er onder andere een poster over het 

maken van lineaire formules, werken we met een zelfgemaakte methode voor het leren van algebra 

en extra oefenopdrachten om te leren omgaan met bovenstaande lineaire formules. Bovenstaande 

wordt vervolgens gebruikt om zelf formules te leren opstellen bij bijvoorbeeld de groei van een plant 
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of het branden van een kaars. Dit soort proefjes vinden dan vervolgens in de les plaats. Met 

bovenstaande vinken wij kerndoel 19, 20, 24 en 25 af. Daarnaast zie je weer verschillende 

Montessori kenmerken terug: ‘hoofd, hart & handen’, ‘Leren kiezen’, ‘Samenhang in leerstof’ en 

‘Binnen en buiten de school’. 

Vlakke en ruimtelijke meetkunde komt op het moment vooral nog terug in de methode. Wel hebben 

we daarnaast een eigen reader gemaakt met oefeningen op verschillende niveaus. Verder zijn we 

bezig met het herschrijven van ons meetkunde programma. Zo zijn we momenteel bij de mavo bezig 

een meer leerlinggestuurd programma te schrijven. Hierin kunnen leerlingen zelf kiezen welke 

opdrachten ze maken om vervolgens aan de leerdoelen te voldoen. Dit is een soort van gamification. 

Leerlingen verdienen sterren door moeilijke en makkelijkere opdrachten te combineren om 

vervolgens hiermee sterren te verdienen. Door een eigen gekozen manier van toetsen sluiten ze 

vervolgens dit onderdeel af. Ook hierbij zijn er keuzes: een werkstuk of een proefwerk sluit dit 

onderdeel af. Leerlingen kiezen zelf wat beter bij hen past.  Dit onderdeel sluit aan bij kerndoel 22, 

23, 24, 26 en 27. De Montessori kenmerken die hier bij aansluiten zijn: ‘Leren kiezen’, ‘Reflecteren’ 

en ‘Samenhang in leerstof’. 

Binnen het vak wiskunde is er ook veel aandacht voor het rekenen. De rekenmachine vindt pas zijn 

intrede halverwege leerjaar 1 zodra er met pi moet worden gewerkt. Verder moet er ook binnen 

bovenstaande opdrachten en in de les nog veel gerekend worden. Niveau 3S onderscheidt zichzelf 

van 3F door het gebruik van complexere contextloze opgaven en beter kunnen rekenen zonder 

rekenmachine. Binnen het vwo verwachten wij hier aan te kunnen voldoen doordat wij binnen onze 

algebraleerlijn de meeste opdrachten zonder rekenmachine laten maken. Bij de havo wordt dit al 

toegepast, zodat we dit binnen het vwo alleen maar kunnen uitbreiden naar nog minder 

rekenmachine gebruik. Onze algebra opdrachten zijn verder compleet contextloos. Het gaat er hier 

puur om dat de leerlingen de algebraïsche kennis kunnen toepassen. Hierdoor leren ze dus goed 

omgaan met contextloze opdrachten. 

Mens en natuur 
 

De leerling leert vragen over natuurwetenschappelijke, technologische en zorggerelateerde 

onderwerpen om te zetten in onderzoeksvragen, een dergelijk onderzoek over een 

natuurwetenschappelijk onderwerp uit te voeren en de uitkomsten daarvan te presenteren. 

De theorie die wordt behandeld staat in verband met de practica die worden uitgevoerd tijdens de 

lessen. Met een practicum wordt een vooraf gestelde vraag beantwoord. Het uiteindelijke doel is 

inzichten verkrijgen in kleine verbanden en kleine natuurwetten. Met deze manier van onderzoek 

doen worden allerlei verbanden in de natuurkunde en scheikunde uitgezocht, bewezen en/of 

bevestigd.  

Binnen de biologie worden er verschillende (kleine) onderzoeken/projecten uitgevoerd om een 

specifiek onderwerp van verschillende kanten te belichten en wetenschappelijke vragen te 

beantwoorden. Denk hierbij aan een bonen onderzoek (welke factoren hebben een invloed op de 

groei van een bonenplant?), rookproject (welke stoffen zitten er in sigaretten en wat zijn hiervan de 

gevolgen?), presentaties over voorlichting (welke voorbehoedsmiddelen zijn er en wat is de functie?) 

en een onderzoek over een aandoening (wat zijn hiervan de gevolgen voor …?) 

In alle gevallen worden de verkregen resultaten op een passende manier gepresenteerd; dit is 

voornamelijk afhankelijk van de opdracht en het onderwerp. Verschillende opties zijn: een beknopt 

meetrapport aanleveren, een schriftelijk verslag uitwerken of een presentatie voor de klas. 
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De karakteristieken van montessorionderwijs die hier voornamelijk in terug komen zijn ‘reflecteren’ 

en ‘sociaal leren’. 

De leerling leert kennis te verwerven over en inzicht te verkrijgen in sleutelbegrippen uit de gebied 

van de levende en niet-levende natuur, en leert deze sleutelbegrippen te verbinden met situaties 

in het dagelijks leven. 

Dit kerndoel komt het beste tot zijn recht door de concept-context benadering toe te passen. Hierbij 

hoort ‘binnen en buiten de school’ als montessori-karakteristiek. Het doel binnen de theorielessen 

van biologie, natuurkunde en scheikunde is dat leerlingen handig worden in het gebruiken en 

toepassen van “losse” begrippen in grotere systemen/processen. Hierbij zijn er twee benaderingen 

die worden ingezet, namelijk: van begrip naar context (inclusief een koppeling naar de leefwereld), 

én vanuit de leefwereld naar een context en het bijbehorende begrip. 

De leerling leert dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 

omgeving (milieu), en dat technologische en natuurwetenschappelijke toepassingen de 

duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. 

Binnen de natuur- en scheikunde wordt ingezoomd op het (ontstaan en) gebruik van fossiele 

brandstoffen. Daarbij wordt ‘verbranding’ genomen als het belangrijkste concept om dit verder toe 

te lichten en uit te werken. Wat zijn de verbrandingsproducten? Wat is het effect daarvan op ons 

milieu? Maar ook wordt er tijdens de lessen gekeken naar welke manieren er zijn om op dit gebied 

mogelijke verbeteringen toe te passen. Los hiervan wordt er onderzoek gedaan naar welke 

technologische ontwikkelingen er zijn en wat het effect daarvan is op de natuur. Waar wordt naar 

gekeken tijdens een ontwikkelingsproces? Wat zijn de voorwaarde van bepaalde producten? Welke 

gevolgen kan dit hebben voor de natuur? 

Tijdens de biologielessen worden verschillende milieuvraagstukken besproken en waar mogelijk 

beantwoord. Het doel hiervan is dat de leerlingen uiteindelijk bewust omgaan met de natuur en het 

milieu. Om dat te bereiken worden de vraagstukken van verschillende kanten bekeken (producent / 

consument / effecten). Daarnaast formuleren leerlingen uiteindelijk zelf een antwoord op de vragen: 

Wat is mijn rol in dit verhaal? Wat kan ik doen om daar iets in te verbeteren? 

In alle gevallen wordt er een koppeling gezocht naar kerndoel 36 van mens en maatschappij over 

‘maatschappelijke kwesties en verschijnselen’. 

De leerling leert onder andere door praktisch werk kennis te verwerven over en inzicht te 

verkrijgen in processen uit de levende en niet-levende natuur en hun relatie met omgeving en 

milieu. 

Bij kerndoel 28 is de rol van praktische vaardigheden binnen ons (natuurwetenschappelijk) onderwijs 

al toegelicht. Bij biologie moeten hier andere practica nog aan worden toegevoegd, zoals 

microscopie en snijpractica. Daarnaast is het (fysiek) “naar buiten gaan” een belangrijk onderdeel van 

lessen. Binnen de natuurkunde en scheikunde worden er een bezoek gebracht aan bijvoorbeeld de 

waterzuivering. 

Het centrale doel is continu de verbinding te zoeken tussen de theorie in relatie met de omgeving en 

het milieu. 

De leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar 

natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en 

materie. 

Ook hier wordt wederom een koppeling gemaakt naar kerndoel 28 en 31; het onderzoek doen en 

praktisch aan de slag gaan.  
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De leerlingen worden gefaciliteerd in zowel theoretische onderbouwingen als in materialen waarmee 

ze zelfgestuurd op een praktische manier de theorieën en modellen kunnen onderzoeken. Daarbij 

wordt een structuur geboden waarin iedereen op eigen tempo in een eigen interessegebied de 

koppeling kan gaan maken tussen theorieën en modellen én het dagelijks leven of tussen theorieën 

en modellen én de micro/macro-wereld. Op deze manier krijgen getallen en andere gegevens meer 

betekenis voor de leerlingen. Daarnaast kunnen ze hierdoor leren op welke manier ze systematisch 

kunnen beschrijven wat ze waarnemen. 

De leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische 

producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een 

technisch product te ontwerpen en te maken. 

Met behulp van al eerder verworven kennis over theorieën, modellen, processen en systemen gaat 

de leerling zelf aan de slag om eventuele tekortkomingen/beperkingen van het systeem en/of de 

methodiek op de lossen. Hierbij wordt een verbeterplan ontworpen en indien de situatie hierom 

vraagt wordt dit plan ook uit gevoerd. 

Het montessori karakteristiek dat hierbij naar voren zal komen is ‘sociaal leren’. 

De leerling leert hoofdzaken te begrijpen van bouw en functie van het menselijk lichaam, 

verbanden te leggen met het bevorderen van lichamelijke en psychische gezondheid, en daarin een 

eigen verantwoordelijkheid te nemen. 

Aan de hand van fysieke en digitale modellen worden de verschillende onderdelen van het menselijk 

lichaam in beeld gebracht en doorgenomen. Hierbij wordt ook ingegaan op de verschillende 

organisatieniveaus (celorganellen → cellen → weefsels → organen → orgaanstelsel → organismen).  

Daarbij wordt er aan (bijna) ieder thema een gezondheidsaspect gekoppeld. Bij ‘Ademhaling’ kan dit 

roken, maar ook astma en COPD zijn. Bij ‘Voeding en vertering’ kan dit gaan over het onderhouden 

van een gezond gebit en wat wordt er verstaan onder een gezond voedingspatroon, maar ook 

eetstoornissen en gewicht staan hierbij centraal. Op die manier worden de leerlingen getriggerd na 

te denken over hun eigen manier van handelen op dit gebied en waar eventuele 

aandachtspunten/verbeterpunten liggen. Daarnaast wordt er bijvoorbeeld bij het thema 

‘Voortplanting en ontwikkeling’ ook ingegaan op seksueel geweld, (ongewenste) zwangerschap en 

abortus. Daar worden vaak klassengesprekken ingezet om iedereen na te laten denken over een 

eigen mening. 

De psychische gezondheid komt naar voren door alles bespreekbaar te maken in de klas en 

daarbuiten én op die manier verschillende taboes te doorbreken. Hiermee wordt geprobeerd 

duidelijk te maken dat niet voor iedereen alles maar zo vanzelfsprekend is én dat dit veel vervolg 

effecten kan hebben.  

Leerlingen worden bewust van mogelijke problemen op lichamelijk en psychisch gebied en leren hoe 

ze hiermee om kunnen gaan of waar ze hulp kunnen vragen/krijgen. 

 

De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de 

veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, 

verkeer) positief kan beïnvloeden 

In biologie, natuurkunde en scheikunde komen op verschillende momenten aspecten aan bod die te 

maken hebben met leefstijlen/leefsituaties op het gebied van gezondheid. Bij scheikunde wordt er 

gekeken naar de effecten van alcohol en verschillende soorten drugs. In de natuurkunde wordt hier 
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verder op ingegaan door de invloed van deze middelen op de veiligheid van het verkeer te 

onderzoeken. Daarnaast wordt er bij beiden vakken vaak gekeken naar de kwaliteit van de omgeving 

(lucht, gront, etc.). Op die manier kan er wederom een koppeling gemaakt worden naar kerndoel 30: 

op welke manier kan ik zelf een veilige en schone omgeving creëren?  

Binnen de biologie wordt er gekeken naar het individu, maar ook naar de sociale kanten. Welke 

onderdelen hebben een positief effect of de gezondheid en welke onderdelen hebben een negatief 

effect op de gezondheid? Maar ook wordt er besproken wat de gevolgen kunnen zijn van het gebruik 

van alcohol/drugs/sigaretten voor de omgeving; sociale groepsdruk, meeroken, etc. Er wordt op zoek 

gegaan naar de stabielste situatie voor iedere leerling. 

Algemeen 

Alle onderdelen zullen gedurende de onderbouw leerlijn aan bod komen. Dit zal worden opgestart in 

het eerste jaar en steeds verder worden uitgebreid richting het derde leerjaar. Op die manier worden 

uiteindelijk de gehele kerndoelen afgewerkt. 

Mens en Maatschappij 
 

geschiedenis  

Wat betreft het vak geschiedenis worden er regelmatig klassengesprekken gevoerd over de 

actualiteit waarbij deze in een historisch perspectief geplaatst wordt (Kd 36, 38, 43, 46, 47). Dit 

gebeurt soms structureel, zoals een onderwerp als slavernij, en soms aan de hand van spontaan door 

leerlingen aangebrachte onderwerpen, zoals de aanwezigheid van een dodelijk virus in de 

samenleving of migratie en vluchtelingen. Dit gebeurt in alle leerjaren, niet alleen in de onderbouw. 

Behalve dat dit een noodzakelijk element is van geschiedenisonderwijs past dit ook uitstekend bij de 

Montessorikarakteristiek binnen en buiten de school leren. Ervaringen van buiten worden gedeeld en 

besproken. 

Aan de hand van een paar basisthema’s wordt in ieder hoofdstuk de link gelegd met het heden, je 

moet dan denken aan middelen van bestaan/arbeid, sociale verschillen, politiek en bestuur. Hierbij 

wordt zoveel mogelijk bronnenmateriaal gebruikt om verschijnselen en gebeurtenissen uit het 

verleden te illustreren (Kd 40, 44). Indien de methode niet voldoet op dit terrein wordt eigen 

materiaal ontwikkeld en gebruikt. 

De Kerndoelen 44, 45, 46, 47 worden inhoudelijk pas echt behandeld in de derde klassen i.v.m. de 

abstractie en schaal van onderwerp. In de lagere leerjaren wordt wel de link met deze Kd’s gelegd 

wanneer het onderwerp daarom vraagt. 

Kerndoel 37 vormt in het huidige onderwijs de rode draad van de geschiedenis.  

In ontwikkeling is evenwel een methode waarbij de geschiedenis thematisch, omgekeerd 

chronologisch en dus vanuit het heden terug bestudeerd gaat worden. In de lijn van 

Maatschappijleer in de bovenbouw zullen (maatschappelijke) verschijnselen in het heden worden 

bestudeerd aan de hand van de ontwikkelingen die ertoe geleid hebben uit het verleden. Hierbij is 

het vanzelfsprekend van groot belang dat de leerlingen zich bewust zijn van de tijd en het soort 

samenleving waarin zaken plaatsvinden.  

We hebben in de klassen 1, 2, en 3H ons eigen oefenmateriaal ontwikkeld, waarbij de nadruk ligt op 

het verwerven van basiskennis, die onmiddellijk moet worden toegepast bij het beantwoorden van 

inzichtelijke vraagstukken. Deze opdrachten kunnen tijdens de lessen individueel of in groepjes 
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gemaakt worden. Ook het nakijken van de opdrachten mogen de leerlingen individueel of in groepjes 

doen. In dit oefenmateriaal komt ook Kd 39 terug waarbij de leerlingen d.m.v. kleine onderzoekjes 

verdieping aanbrengen. Sommige opdrachten móeten in groepjes, zodat leerlingen leren samen naar 

een probleem te kijken en ook verschillende standpunten van elkaar kunnen leren. Na het nakijken 

en bij de bespreking van een toets zijn er momenten en/of hulpmiddelen om te reflecteren op het 

gemaakte werk. Een noodzaak in het Montessorionderwijs. 

Er zijn ook verscheidene opdrachten waarbij de inleving van de leerling centraal staat, bijvoorbeeld 

door het schrijven van een eigen(tijdse) Griekse mythe of het bijhouden van een dagboek als 

ooggetuige van een historische gebeurtenis. Hierbij wordt een creatieve invulling van de opdracht 

zoveel mogelijk gestimuleerd. Dit geheel in lijn met ons hoofd-hart-handen-concept. 

Als ondersteuning voor het geschiedenisonderwijs wordt tijdens de lessen en opdrachten ook (veel) 

aandacht besteed aan het ontwikkelen van een woordenschat en een begrippenkader waarbij de 

leerlingen onderscheid kunnen maken tussen de algemene betekenis van woorden en de specifieke 

historische contextuele betekenis. Daar waar mogelijk wordt het als wenselijk gezien om in de 

omschrijving van begrippen in de onderbouw al zoveel mogelijk rekening te houden met 

omschrijvingen zoals die in de bovenbouw/het examenprogramma voorkomen. 

Het kritisch bekijken van bronnenmateriaal en dit zelfstandig op bruikbaarheid en betrouwbaarheid 

kunnen controleren is een vaardigheid die vanaf de eerste klas in ons curriculum is opgenomen (Kd 

39, 43). Het niveau van de bronnen neemt ieder leerjaar toe, d.w.z. dat er steeds meer voorkennis en 

interpretatie-vaardigheden van de leerling worden verwacht.  Er is niet alleen sprake van authentiek 

bronnenmateriaal, maar ook het aflezen van grafieken en tabellen met cijfermateriaal behoort tot de 

historische vaardigheden die wij van onze leerlingen verwachten. 

aardrijkskunde 
 

Wij laten de leerlingen bij ons vak duidelijk zien in wat voor wereld zij terecht komen. Ze 
gaan de wereld om hen heen steeds beter begrijpen. Relaties, verbanden, oorzaak en gevolg 
komen uitgebreid aan bod en helpen de leerling om een wereldburger te worden; met een 
kritische blik en een verantwoordelijke houding naar de wereld in de breedste zin van het 
woord. 
Natuurlijk komt die zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ook aan de orde bij de invulling 
van de lessen. Bij projecten werken zij in groepjes samen en zijn ze zelf verantwoordelijk 
voor hun eindproduct.  
 
Qua resultaten willen wij ervoor zorgen dat er steeds meer leerlingen zich bewust zijn van de 
relevantie van het vak aardrijkskunde, en de lessen ook als waardevol en interessant 
ervaren. Hierdoor hopen wij elk jaar meer leerlingen te morgen verwelkomen in de 
bovenbouw voor ons vak, dus meer aardrijkskunde in de vakkenpakketten. 
 
Hieronder een beschrijving van de kerndoelen en hoe wij deze gebruiken in de lespraktijk in 
de onderbouw. 
Kerndoel 39+42: komt terug in het PO van 1 mavo en 1b/1h. Dit gaat over buurten en 
wijken. De leerlingen gaan in tweetallen in hun eigen omgeving (Eindhoven) een buurt 
onderzoeken en enquêtes afnemen. Ook maken zij foto’s van bepaalde kenmerken van de 
wijk. De resultaten verwerken ze in een verslag.  
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In het PO Duitsland komt kerndoel 39 ook terug bij 2b/2h, de leerlingen doen in tweetallen 
een onderzoek naar het verleden, de geschiedenis en het heden van een Duitse stad naar 
keuze. Ook passen ze lesstof uit het boek toe, maken ze een reisfolder, bedenken ze zelf 
toetsvragen en verwerken dit alles in een verslag. 
 
In het PO Rotterdam (kerndoel 39) voor 3m / 3h (dat dit jaar helaas niet kon doorgaan) zou 
er in groepjes aan opdrachten worden gewerkt en een eindproduct worden gemaakt. 3mavo 
was gekoppeld aan het thema Bronnen van Energie (haven van Rotterdam, energiemix etc.) 
en 3havo aan hoofdstuk 2 paragraaf 1 + 2 en een boekje Theorie excursie Rotterdam. Het 
hoofdstuk van 3havo gaat over Nederland in 2050 (stad en platteland), het boekje 
Rotterdam laat stedelijke vernieuwing zien mét verbeteringen in het kader van 
klimaatverandering. Kerndoel 42 kun je aan bovenstaande PO koppelen. De excursie van 
Rotterdam valt onder eigen leefomgeving (Nederland, wat ook terugkomt in het 
eindexamenprogramma). Daarnaast de eigen ervaringen m.b.t. de excursie, waarbij ze zelf 
de effecten zien van allerlei keuzes op verschillende gebieden. PO’s vallen vrijwel altijd in 
periode 2.  
 
Kerndoel 42 komt in 2b/2h terug bij het hoofdstuk H6 over Nederland, klimaat en 
duurzaamheid. Hierbij berekenen de leerlingen hun eigen voetafdruk, wat voor invloed zij 
zelf hebben op de klimaatverandering en hoe dit te veranderen is. Ook vergelijken zij hun 
eigen voetafdruk met die van klasgenoten of mensen uit andere landen. 
 
Kerndoel 41 komt in alle klassen terug, het omgaan met de atlas is altijd in elke les aanwezig. 
In klas 1m en 1b/1h wordt het werken met de atlas aangeleerd. Wij gebruiken daarvoor ook 
beschrijfbare wereldbollen. Hierop kunnen de leerlingen tekenen met verschillende kleuren 
stiften, en dit ook weer uitwissen. We hebben hiervoor werkvormen bedacht in quiz-vorm, 
maar het kan ook in groepjes waarna er klassikaal geëvalueerd wordt. 
 
Kerndoelen 43, 46 en 47 komen in heel veel hoofdstukken aan bod. In elk hoofdstuk staat 
een bepaald gebied op de wereld centraal, waarna er vaak ook wordt ingegaan op de 
bewoners in dat gebied en wat voor cultuur zij hebben. Leerlingen leven zich in, door 
verhalen te lezen en filmpjes/foto’s te bekijken van deze culturen en/of conflicten. Ze leren 
een conflict vanuit verschillende dimensies gezien te benaderen (sociaal, fysisch, 
demografisch enz.) Hierdoor kunnen zij zich een gegronde mening vormen. Voorbeelden van 
culturen/conflicten zijn bijvoorbeeld: 
1B/1H: de Inuït in het poolgebied, de bevolking in Iran, bevolking in Gambia, bevolking in 
Indonesië, bevolking in Brazilië. 
2B/2H: bevolking in het Midden-Oosten (Turkije, Dubai), bevolking in Duitsland (en Berlijn 
ten tijde van de Berlijnse muur), bevolking in Noord- en Zuid-Korea. 
 
3H: De VS: landschap, steden en migratie. NL: stad en platteland, Chili: klimaat, 
aardbevingen, vulkanisme en bronnen in beeld. VK: wereldtoneel, ontwikkeling en 
bevolking, EU. India: bevolking, verstedelijking en klimaat. Rusland: bevolking, natuur, 
milieu. Kwetsbare planeet: duurzaamheid, bevolking, voedsel, water. 
 
Verder vinden er ook discussies plaats in de klas, waarbij leerlingen een bepaald standpunt 
innemen (niet persé dat van zichzelf), hier argumenten bij verzamelen en daarna met voor- 
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en tegenstanders in gesprek gaan. Ze proberen hierbij ‘het midden’, de mensen die 
twijfelen, te overtuigen. Ze leren hierbij om goed naar elkaars mening en argumenten te 
luisteren en respect te hebben voor elkaar. 
 
Kerndoel 45 komt terug in 2B/2H in het hoofdstuk over Europa. De leerlingen leren wat de 
Europese Unie is, waarom deze ontstaan is en wat de laatste ontwikkelingen zijn.  
 
3H: VK: H4P4 EU, wat is de EU / brexit / mogelijkheden  
 
2M: In 2 mavo komt het energievraagstuk ruim aan bod. De transitie van fossiel naar 
hernieuwbaar wordt onderzocht aan de hand van twee hoofdstukken. In de lessen komt het 
thema ook aan bod door de persoonlijke levenssfeer van de leerlingen te betrekken. Hierbij 
wordt gekeken naar het energieverbruik van de leerlingen door deze te monitoren.  
 
Wanneer een vwo-afdeling wordt toegevoegd zien we ook kansen om meer academische 
vaardigheden van de leerlingen te ontplooien teneinde een overstap naar het 
wetenschappelijk onderwijs voort te brengen. Ook kan er een brug worden geslagen met 
andere vakken om te komen tot multidisciplinaire samenwerking. Te denken valt aan het 
project Ruimte voor de Rivier in de bovenbouw waar in 2H/3H al mee begonnen wordt. Dit 
kan ook worden uitgerold in 2VWO en 3VWO.  
 
Daarnaast zien we kansen om op een vwo het beheersingsniveau van de geografische 
vaardigheden van de leerlingen diepgaander en verder uit te bouwen. Een concreet 
voorbeeld is te noemen bij het werken met een geografisch model (bijvoorbeeld het 
concentrisch model van Burgess, het meerkernenmodel van Harris & Ullman en het 
sectormodel van Hoyt): een mavo-leerling dient de kenmerken van deze modellen te kunnen 
benoemen, een havo-leerling dient daarnaast ook de beperkingen van ieder model te 
kunnen benoemen en een vwo-leerling dient daarnaast ook te beredeneren welke 
conclusies er wel of niet getrokken kunnen worden (aan de hand van de modellen).  

Kunst en Cultuur 
 

Creativiteit wordt optimaal geprikkeld wanneer om een oplossing voor een probleemstelling wordt 

gevraagd. Bij kunst op het Montessoricollege door alle leerjaren heen ontwikkelt de leerling een 

creatieve nieuwsgierige houding, de durf om te experimenteren en krijgt handvatten om gevoelens, 

ervaringen en ideeën betekenisvol en boeiend (beeldend) vorm te geven. De leerling kan zelfstandig 

verdiepen/verbreden naar aanleiding van deze probleemstelling. De probleemstelling/het concept is 

leidend en niet het materiaal/gereedschap. Dit verklaart onze keuze voor ‘kunst’ in plaats van aparte 

beeldende vakken als tekenen, handvaardigheid en textiel.  

Wij verwachten in de lespraktijk van de leerlingen een aantal kernvaardigheden. Denk daarbij aan 

een werkhouding van grenzen verleggen / een onderzoekende houding / open minded zijn, 

problemen oplossen, verbeelden/communiceren, betekenis geven en doorzien, fantasie inzetten. 

In de opdrachten zit een steeds terugkerende opbouw waarbij het uitgangspunt bij iedere 

eindopdracht  een probleemstelling is (aangeboden in de vorm van bijvoorbeeld een verhaal/ 

voorstelling/ gastdocent/ maatschappelijk probleem etc.), waar een oplossing voor moet worden 

gevonden. Gemiddeld per leerjaar zijn er 4 eindopdrachten. Vóór de start van de zoektocht naar 
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oplossingen voor een eindopdracht, worden (o.a. theoretische) kennis en vaardigheden aangeboden 

die kunnen bijdragen bij het vinden van mogelijke ‘oplossingen’ voor dát probleem. Ook het 

ontwerpproces heeft een vaste opbouw: oriëntatiefase, ontwerp-/experimenteerfase, verwerking tot 

eindproduct, presentatie/reflectie. Daarbij wordt altijd afgewisseld tussen 2dimensionaal  en 

3dimensionaal werken. 

Bij de kunsttheorie ligt in de onderbouw de nadruk ligt op beschouwing, betekenis geven en het 

ontwikkelen van een woordenschat om te verwoorden wat je ziet en ervaart, m.n. de 

beeldelementen + zeggingskracht komen aan bod. In de examenklassen, zo ook bij VWO, is de 

leerstof conform de examenprogramma’s (nadruk op inzicht). Op alle niveaus kan kunst gekozen 

worden als examenvak. 

In leerjaar 1 is het doel dat leerlingen een basiskennis/vaardigheid ontwikkelen in diverse 2D en 3D 

technieken en materialen, leren samenwerken, reflecteren en procesmatig en conceptueel denken. 

Er is nog aardig wat sturing vanuit de docenten in de lessen. Er wordt in een aantal opdrachten 

samenwerking gezocht met andere vakken. In leerjaar 2 vinden leerlingen hun eigen weg in 

beeldvorming, samenwerken, reflecteren en ontwikkelen zij basiskennis/vaardigheid in nieuwe 2D en 

3D technieken en materialen. In leerjaar 3 leren leerlingen abstract denken toe te passen binnen een 

beeldend proces. Leerlingen leren wat persoonlijke expressie inhoudt voor een beeldend proces.  

Bij CKV mavo leerjaar 3 doet de leerling verschillende ervaringen op in heel verschillende 

kunstdisciplines, zowel binnen als buiten school, oefent zich in betekenis geven en dit verwoorden en 

reflecteert op eigen kunst- en culturele ervaringen. Bij CKV voor Havo leerjaar 4, werkt de leerling  

zelf gekozen onderwerpen, middels een experimenteel onderzoek, uit tot een eindwerk, dat gemaakt 

kan zijn in alle mogelijke kunstdisciplines.  

Bij de examenvakken BTE (mavo)  en kunst (havo) moet de leerling zelfstandig een beeldend 

probleem kunnen oplossen. De leerling weet hoe een toegepast beeldend proces doorlopen wordt 

en kan van  daaruit een eindwerkstuk maken.  

Op VWO niveau stimuleren we het abstract denken bij de leerling en verwachten we de eerder 

genoemde kernvaardigheden als  grenzen verleggen, een onderzoekende houding, open minded zijn, 

zelfstandig problemen oplossen, verbeelden/communiceren, betekenis geven en doorzien en  

fantasie inzetten. 

 

Lichamelijke opvoeding 
 

Het doel van de les lichamelijke opvoeding op het montessori college is om onze leerlingen zich 

zowel op motorisch vlak als op het sociaal-emotionele vlak te laten ontwikkelen.  

In de lessen doen wij dit door een zo gevarieerd mogelijk bewegingsrepertoire aan te bieden, en ook 

tijdens sportdagen en lessen buiten school maken leerlingen kennis met uitdagende 

bewegingssituaties. Wij merken dat leerlingen zich het best ontwikkelen als ze in een veilige 

leersituatie aan de slag kunnen die past bij hun prestatieniveau en interesses.  

 

Op school gaan leerlingen aan de slag met onderdelen als spel, turnen, atletiek, bewegen op muziek 

en zelfverdediging. Leerlingen leren hierbij de beginselen van de bewegingsactiviteit, maar ook 

basisvaardigheden als zelfstandig (samen)werken, communiceren en informatie verwerven en 
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verwerken. Wanneer leerlingen de beginselen hebben aangeleerd gaan zij inschatten wat het eigen 

niveau is en hoe zij een leerproces kunnen invullen om individuele doelen te kunnen behalen.  

Dit doen wij door bijvoorbeeld verschillende ‘pistes’ aan te bieden in de gymles. Dezelfde activiteit 

met steeds een uitdagender situatie om hiermee aan de slag te gaan.  

Bij de spelsporten zijn er bijvoorbeeld verschillende veldjes, ieder veldje met een eigen 

prestatieniveau, zodat leerlingen in een veilige situatie aan de slag kunnen met hun eigen leerdoelen.  

Leerlingen kunnen ervoor kiezen om samen met een klasgenoot of in een kleine groep te leren. Deze 

veilige omgeving stimuleert de beleving en de beleving stimuleert het bewegen.  

 

In leerjaar 1 hebben leerlingen hier nog veel begeleiding nodig. Reflecteren is vaak nog nieuw en 

eigen leerdoelen opstellen aan de hand van de beginsituatie is dan nog een uitdaging. Wij gaan dan 

aan de slag om leerlingen bewust keuzes te laten maken en hun eigen werktempo te laten bepalen. 

In leerjaar 2 kunnen leerlingen, met hun opgedane ervaring, inschatten op welk niveau zij aan de slag 

kunnen en welke doelen zij kunnen bereiken. Zij zullen hierbij nog hulp nodig hebben van de docent 

of beter nog, van elkaar. Met de verschillende activiteiten in de les kunnen zij verantwoordelijkheid 

dragen voor de juiste invulling van de les. De docent neemt dan meer een coachende rol op zich door 

te observeren en tips te geven om de leerlingen weer de juiste weg op te sturen. 

Bij leerjaar 3 zien we dat leerlingen vrijwel zelfstandig kunnen inschatten wat de ‘piste’ of het veldje 

is wat bij hun beginsituatie past. Leerlingen krijgen, door te reflecteren, een realistischer kijk op de 

eigen mogelijkheden en zullen hierdoor bepaalde voorkeuren ontwikkelen, ze zullen meer plezier en 

meer voldoening halen aan de ene activiteit dan aan de anderen. Als leerlingen weten wat ze kunnen 

en weten wat ze willen kunnen ze steeds meer een eigen invulling geven aan de les lichamelijke 

opvoeding.  

In leerjaar 3 kunnen leerlingen zelfstandig aan de slag, verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen 

leerproces en zichzelf beoordelen op dit proces en prestatie.  

 

Buiten school laten wij leerlingen kennismaken met verschillende actuele sporten. Op sportdagen en 

toernooien leren leerlingen gezamenlijk te strijden voor de winst. We zien terug dat onze leerlingen 

echte teamplayers zijn. Tijdens clinics en externe lessen krijgen onze leerlingen een gevarieerd 

aanbod wat wij niet aan kunnen bieden in de gymzaal, voorbeelden hiervan zijn BMX, Freerunnen, 

Skaten en Breakdance.   

 

Onze les lichamelijke opvoeding is een ideale les om de leerlingen klaar te stomen voor de grote 

wereld. Het sociaal leren verdiend een belangrijke rol in de les, samen met anderen bewegen en 

rekening houden met elkaar. De leerlingen leren tijdens de bewegingsactiviteiten sportief te zijn, 

rekening te houden met de mogelijkheden en voorkeuren van anderen. Bij geen enkele andere les is 

het verschil tussen de leerlingen zo zichtbaar en toch moeten ze leren om met elkaar samen te 

werken. De leerlingen leren omgaan met elementen als lukken en mislukken en winst en verlies, 

verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en respect en zorg te hebben voor elkaar. Wij 

vinden het belangrijk dat iedereen plezier heeft in het bewegen, ongeacht het niveau. Leerlingen zijn 

zelf ook verantwoordelijk voor de sfeer in de les, ze moeten zich betrokken voelen.  

Samen zorgen we voor een veilige beweegomgeving.  

Dit bovenstaande heeft als doel om de leerlingen het belang en de waarde van sport en bewegen in 

te laten zien. We willen dat de leerlingen weten dat dit belangrijk is voor hun gezondheid en welzijn.  

Het zou mooi zijn als de leerlingen, dankzij hun ervaring met verschillende bewegingsactiviteiten, een 

bewuste keuze kunnen maken voor hun sportcarrière in hun vrije tijd en toekomst.   

 
Concluderend: 
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De leerling leert zich mede met het oog op buitenschoolse beoefening op praktische wijze 

te oriënteren op veel verschillende bewegingsactiviteiten uit gevarieerde gebieden als spel, 

turnen, atletiek, bewegen op muziek, zelfverdediging en actuele ontwikkelingen in de 

bewegingscultuur, en daarin de eigen mogelijkheden te verkennen. Ook leert de leerling in deze 

bewegingssituaties basisvaardigheden toe te passen die betrekking hebben op communiceren, 

zelfstandig (samen)werken en informatie verwerven en verwerken.  

De leerling leert door middel van uitdagende bewegingssituaties zijn bewegingsrepertoire 

uit te breiden. De leerling oriënteert op de eigen sportloopbaan en leert eigen voorkeuren aangeven 
ten aanzien van bewegen en sport. 
De leerling leert de hoofdbeginselen van de bewegingsactiviteiten op eigen niveau toe te 

passen, leert verantwoordelijk te zijn voor zijn eigen leerproces en hieraan een beoordeling te 
hangen. 
De leerling leert tijdens bewegingsactiviteiten sportief te zijn, omgaan met elementen als lukken en 

mislukken en winst en verlies, rekening te houden met de 

mogelijkheden en voorkeuren van anderen, verschillen in prestatieniveau, motieven, interesses en 

respect en zorg te hebben voor elkaar.  

De leerling leert eenvoudige regelende taken te vervullen die het mogelijk maken, 

zelfstandig en samen met andere leerlingen bewegingsactiviteiten op gang te kunnen brengen en 
houden.  
De leerling leert door deel te nemen aan praktische bewegingsactiviteiten de waarde en het belang 
van bewegen en sport voor gezondheid en welzijn kennen en ervaren. 
 

 

 

 



Burgerschapsonderwijs op MCE, afdeling VWO 

1. Inleiding

Toen in juni 2021 bekend werd, dat in 1 augustus 2021 de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs in 
het funderend onderwijs in werking zou treden, is het MCE onmiddellijk in actie gekomen. 
De verplichte, verduidelijkte opdracht aan voor scholen in VO luidde: 

• Ontwikkel een visie op het burgerschapsonderwijs

• Evalueer de opbrengsten (leerrendement) van het burgerschapsonderwijs op MCE

• Leg verantwoording daarover af in schoolplan/schoolgids
Aan twee van deze opdrachten kon MCE, leek het, meteen voldoen: 
Een visie op burgerschapsonderwijs kon bijna 1 op 1 gelegd worden op onze (onderwijs-)visie als 
Montessorischool. Onder het motto “Leer mij het zelf te doen” immers, bereiden wij onze leerlingen 
in een voorbereide omgeving (=school) voor op ‘onvoorbereide omgeving’ van de maatschappij. 
Ook in onze lessen (van álle vakken) deden we al aan burgerschapsonderwijs, simpelweg omdat 
Montessori-lessen zich kenmerken door bijv. binnen en buiten school leren, en leren met hoofd, hart 
en handen. 
Een verantwoording van een en ander werd meteen al in augustus 2021 opgenomen in de 
schoolgids. 

Het evalueren van de opbrengsten echter, bleek iets lastiger. 
Principieel besloot MCE om niet een nieuw vak (burgerschap) op te tuigen. Door dat te doen, zouden 
we immers ontkennen, dat we al in alle vakken en lessen aan burgerschap doen. Wij kozen voor een 
zgn. ‘whole school approach” (Bram Eidhof, Handboek voor burgerschapsonderwijs voor VO). 
Omdat burgerschap in alle vakken echter door de stof geweven aan bod komt, is een leeropbrengst 
moeilijk te meten. (bijlage 1: de bouwstenen van burgerschapsonderwijs en de leergebieden waar 
we ze tegenkomen) 
Een ‘whole school approach’ vergt echter behoorlijk wat ontwikkeltijd. 
Om e.e.a. gestructureerd te laten verlopen, heeft de schoolleiding geïnvesteerd in 1 medewerker, die 
op dit moment wordt opgeleid als ‘Coördinator Burgerschapsonderwijs” (post Hbo-opleiding 
Hogeschool Windesheim, schooljaar 2021-2022) en ook wordt het proces gefaciliteerd door 
gedurende het schooljaar 2021-2022 een aantal studiedagen voor alle medewerkers te organiseren 
in het kader van ‘Burgerschapsonderwijs”. Op één van deze studiedagen wordt ook de quick-scan 
Burgerschap uitgevoerd van de VO-raad. Dit jaar als 0-meting, de komende jaren als wordt dit 
geregeld herhaald, om te meten hoeveel vooruitgang we als school hebben geboekt. 
Op dit moment zitten we dus midden in een ontwikkelproces, en alles wat hier op papier staat heeft 
nog slecht de status van een concept. 

2. Burgerschapsonderwijs op MCE

2.1 In AWT: Hoewel burgerschapsonderwijs dus in het DNA van het Montessori-onderwijs zit, en elke 
reguliere les een belangrijke rol speelt, kiezen wij er om praktische redenen (meetbaarheid, 
mogelijkheid beoordeling, C.V-opbouw voor leerlingen het Plusdocument) voor, om met name een 
ander Montessoriaans paradepaardje in te zetten, nl. de zgn. AWT’s ( Alternatieve Werktijd, 
waarvoor wekelijks gedurende 1 blokuur allerlei soorten vakken worden aangeboden, als aanvulling 
op het vaste programma). (bijlage 2: de bouwstenen van burgerschapsonderwijs en een selectie van 
passende AWT’s) 
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2.2 In projecten: Naast de inzet van onze AWT’s denken we erover om weer opnieuw zélf 
vakoverstijgende projecten te organiseren. De onderwerpen zullen dan altijd 
‘burgerschapsonderwerpen’ zijn, zoals bijvoorbeeld: 

• Armoede in Nederland 

• Klimaatverandering  

• Europa en het migratievraagstuk 

• Hoe gaat mijn leven er (mogelijk) uit zien door de nieuwste technische ontwikkelingen? 
Maar ook projecten die we ‘ínkopen’ dienen vaak het burgerschapsonderwijs: 

• Gastsprekers van COC rondom coming-out-dag (11 okt) over gender- en sekse diversiteit 

• Week tegen het pesten 

• ….. 
 

2.3Schoolklimaat: De laatste (krachtige!) tool die we inzetten t.b.v. burgerschapsonderwijs, is ‘het 
goede voorbeeld’ en ‘de wandelgangen’. Bijvoorbeeld door paars te dragen op Paarse Vrijdag, door 
afval te scheiden, door gezonde voeding aan te bieden in de schoolkantine, door roken in de ban te 
doen en door te zorgen voor diversiteit in de personeelssamenstelling. 
 
In welke vorm of context het burgerschapsonderwijs ook wordt gepresenteerd, de opbrengst, of het 
leerrendement zal duidelijk moeten zijn. En dit is nog niet zo makkelijk, omdat de opbrengst niet 
alleen gedefinieerd wordt in kennisrendement, maar ook vaardigheidsvooruitgang en 
attitudeverandering. Met name het laatste is niet makkelijk te meten. 
We zijn in dit ontwikkelingsproces ook vooral hiermee bezig: Hoe formuleren we de leerdoelen bij de 
AWT’s en hoe kunnen we door een leerlijn neer zetten per bouwsteen, door bijv. een ketting van 
AWT’s te rijgen, of juist een variëteit aan ‘kralen’ aan te bieden aan leerlingen waarmee zij een 
persoonlijke leerlijn kunnen volgen (leren kiezen!).  
Bij de whole school approach, waarvoor MCE heeft gekozen, is dit de grootste uitdaging voor een 
solide, geïntegreerd en doelgericht burgerschapsonderwijs.  
Uiteraard laten we ons hierbij leiden door de kennis- en vaardigheidsdoelen, zoals ze staan 
omschreven per bouwsteen op Curriculum.nl (voor onder- en bovenbouw van VO). (Bijlage 3: Kennis- 
en vaardigheidsdoelen per bouwsteen). 
 

3. Burgerschapsonderwijs op afdeling VWO 
 

In de hierboven genoemde algemene kennis- en vaardigheidsdoelen van Curriculum.nl, is geen 
onderscheid gemaakt in schooltype (VMBO-HAVO-VWO). Er is alleen een onderscheid gemaakt 
tussen onderbouw en bovenbouw. 
 
Vooralsnog zijn ook wij niet van plan de burgerschapsdoelen op VWO anders te formuleren, dan op 
VMBO of HAVO. Het is namelijk al zorgelijk genoeg, dat de effectiviteit op de diverse 
opleidingsniveaus zo verschillen:  
Zo vertonen vmbo'ers veel minder politieke en democratische betrokkenheid dan vwo'ers. Er zijn 
aanwijzingen, dat bij leerlingen op het VMBO een ander type burgerschap wordt gestimuleerd dan 
op HAVO of VWO. In het VMBO richt het burgerschap zich meer op aanpassing aan de normen van 
de maatschappij, terwijl havisten en vwo’ers horen en leren dat ze ook kritisch mogen reflecteren op 
diezelfde maatschappij, zodat ze hun eigen mening leren vormen en diezelfde maatschappij kunnen 
veranderen. 
Versterking van burgerschapsonderwijs, vooral op het vmbo, zou deze deze ongelijkheid kunnen 
bijsturen, maar wij willen vooral inzetten op het Montessoriaanse principe van leren als sociaal 
proces: leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal 
functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van 



 
Montessori-scholen, en voor deze uitwisseling wordt met name tijdens de AWT’s een goede 
omgeving geboden. 
In die zin dus vooralsnog geen ándere doelen voor VWO’s op het gebied van burgerschap. 
 

4. Tot slot  
 

Voor het ontwikkelen van een goed burgerschapsbeleid willen we tijd nemen. Maar tegelijkertijd, 
streven wij er wel naar om met ingang van schooljaar 2022-2023 van start te kunnen gaan met een 
groot aantal AWT’s nieuwe stijl (dit zijn AWT’s die in dienst staan van het burgerschapsonderwijs, 
waarbij leer-, vaardigheids- en attitudedoelen zijn geformuleerd en evaluaties plaatsvinden waarbij 
het leerrendement wordt vastgesteld.) 
Daarna gaan we denken aan de invulling van vakoverstijgende projecten/projectweken.  
Een jaarlijkse herhaling van de quick-scan Burgerschap zal ons tot slot leren, hoe wij als school nog bij 
moeten stellen of aan moeten passen. 
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De BOUWSTENEN  
Vlg Curriculum.n. 

Hoe kunnen we de bouwstenen nog verder opdelen, en bij welke vakken kunnen  we die onderdelen tegenkomen? (wat 
kunnen we in onze vakplannen zetten) 
Nb: CURRICULUM.NU WERKT MET LEERGEBIEDEN, NIET MET VAKKEN. KIJK EVEN IN WELK LEERGEBIED JOUW VAK LIGT! 

En verder: ook in  de mentor- en studielessen  werken we aan burgerschapseducatie, schrijf maar op wat je doet 

1.vrijheid en gelijkheid Mens & Maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, economie, maatschappijleer en filosofie) 
MM draagt feitelijke kennis aan over de wording en de werking van democratische rechtsstaat en haar instituties, en van de waarden die daarin tot uitdrukking 

komen. Voor het leergebied Burgerschap is dat een context om de waardering van die waarden en instituties te bespreken, zo mogelijk te oefenen met vormen 

van inspraak en na te denken over waarden en idealen in de klas, school of omgeving. 

2. macht en inspraak Bewegen & Sport 

BS laat leerlingen oefenen met taken en rollen en het organiseren van beweegactiviteiten. Voor BU is dat een belangrijke context om vaardigheden te oefenen 

(communicatie en conflicthantering, handelingsvermogen) en te oefenen met vormen van inspraak. 

Bewegen & Sport 

BS daagt leerlingen uit om zelf en samen beweegactiviteiten te organiseren en uit te voeren. Voor BU is dit een praktische context om vaardigheden rond 

burgerschap, zoals overleg, samenwerking, het sluiten van compromissen (enzovoorts), te oefenen. 

Mens & Maatschappij 

MM maakt economische macht en de rollen van overheden, bedrijven en ngo's in de samenleving tot thema. Voor het leergebied Burgerschap is dit een 

context om na te denken over macht, invloed en inspraak. 

3. democratische cultuur Engels / MVT 

Leerlingen leren interculturele communicatieve competenties die belangrijk zijn voor uitwisseling en begrip in een pluriform en veeltalig democratisch land, in 

Europa en in de wereld. 

Mens & Maatschappij 

MM kent een bouwsteen over het welzijn van mensen. Voor BU biedt die een context om inhouden en vaardigheden rond (o.a.) een democratische cultuur te 

oefenen. 

Mens & Maatschappij 

MM kent een bouwsteen over Macht en Gezag. Voor BU biedt die een context om inhouden en vaardigheden rond een democratische cultuur aan de orde te 

stellen en te oefenen. 

Nederlands 

Leerlingen leren communicatieve vaardigheden en – strategieën inzetten om gesprekken te voeren over en deel te nemen aan besluitvormingsprocessen. 

4.identiteit Bewegen & Sport 

Bij BS onderzoeken en ontwikkelen leerlingen hun beweegidentiteit. Dat raakt aan het onderzoek naar de identiteit zoals dat centraal staat in de bouwstenen 

4.1 van BU. 

Digitale geletterdheiD 

Burgerschap daagt leerlingen uit met vraagstukken rondom de vorming van persoonlijke en sociale identiteit(en). Digitale geletterdheid houdt zich daarbij 

onder andere bezig met de vorming van de digitale identiteit en verwevenheid daarvan met de 'echte' identiteit. 
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Moderne vreemde Talen 

Het lezen van en werken met literaire teksten, ook in andere talen, is een waardevolle manier om empathische vermogens te ontwikkelen en begrip voor 

anderen en hun opvattingen te stimuleren. 

Moderne vreemde Talen 

Taalbewustzijn omvat onder andere het besef dat taal/talen in belangrijke mate vormgeven aan persoonlijke en sociale identiteiten. 

Kunst & Cultuur  (hier hoort uiteraard ook theater bij) 

Leerlingen leren hun ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën in verband te brengen met hun artistieke expressie. Dat draagt bij aan bewustwording van 

aspecten van hun identiteit, van mogelijke spanningen tussen die aspecten en vormt ook een context voor reflectie op tradities en vieringen en ambities. 

Kunst & Cultuur  

Leerlingen leren kunst waarderen dan wel beseffen wat de maatschappelijke waarde en functie van kunst is. Dat draagt bij aan het besef van aspecten van hun 

identiteit, van mogelijke spanningen tussen die aspecten en vormt ook een context voor reflectie op tradities en vieringen en ambities. 

Mens & Maatschappij  

MM werkt in deze bouwstenen kennis uit over welzijn en over mensbeeld en identiteit. Voor BU zijn inhouden daarvan een context om over aspecten van 

identiteit en identiteitsontwikkeling na te denken. 

Mens & Natuur 

MN biedt kennis aan omtrent voortplanting, seksualiteit en sekse. Voor BU is dat een relevante context om niet alleen de sociale en relationele kant daarvan 

maar ook de politiek-maatschappelijke, de ethische en de juridische kanten daarvan bespreekbaar te maken. 

Nederlands 

Meertaligheid en cultuurbewustzijn dragen bij aan respectvolle communicatie en beter begrip tussen mensen en zijn daarmee dienstbaar aan 

burgerschapsvorming. 

Nederlands 

Het lezen van en werken met literaire teksten is een waardevolle manier om empathische vermogens te ontwikkelen en begrip voor anderen en hun 

opvattingen te stimuleren. 

5.diversiteit Bewegen & Sport 

Bij BS worden leerlingen uitgenodigd om mee te doen op eigen niveau. Voor BU is dat een context voor het oefenen van een verdraagzame omgang met 

verschil – ook op het gebied van verschillende fysieke en sportieve mogelijkheden. 

Moderne vreemde Talen 

Het lezen van en werken met literaire teksten, ook in andere talen, is een waardevolle manier om empathische vermogens te ontwikkelen en begrip voor 

anderen en hun opvattingen te stimuleren. 

Moderne vreemde Talen 

Interculturele communicatieve competenties dragen bij aan uitwisseling en wederzijds begrip en zijn zo dienstbaar aan de ontwikkeling van burgerschap in 

Nederland, Europa en de wereld. 

Moderne vreemde Talen 

Taalbewustzijn omvat onder andere het besef dat taal/talen in belangrijke mate vormgeven aan persoonlijke en sociale identiteiten. 
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Kunst & Cultuur 

Leerlingen leren hun ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën in verband te brengen met hun artistieke expressie. Dat draagt bij aan bewustwording van 

aspecten van hun identiteit, van mogelijke spanningen tussen die aspecten en vormt ook een context voor reflectie op tradities en vieringen en ambities. 

Kunst & Cultuur 

Het onderzoeken van kunst- en cultuurhistorische contexten, waaronder ook erfgoed, biedt voor BU een context om sociale en culturele identiteiten, 

levensbeschouwelijke stromingen en ook waarden en overtuigingen in de diverse samenleving te onderzoeken en te bevragen. 

Kunst & Cultuur 

Leerlingen leren kunst waarderen dan wel beseffen wat de maatschappelijke waarde en functie van kunst is. Dat draagt bij aan het besef van aspecten van hun 

identiteit, van mogelijke spanningen tussen die aspecten en vormt ook een context voor reflectie op tradities en vieringen en ambities. 

Mens & Maatschappij  

MM werkt in haar bouwstenen kennis uit over Waarden en Idealen, Mensbeeld en Identiteit en Cultuur. Voor BU zijn inhouden daarvan een context om te 

spreken en te denken over diversiteit en inclusie. 

Mens & Natuur 

MN biedt kennis aan omtrent voortplanting, seksualiteit en sekse. Voor BU is dat een relevante context om niet alleen de sociale en relationele kant daarvan 

maar ook de politiek-maatschappelijke, de ethische en de juridische kanten daarvan bespreekbaar te maken. 

Nederlands 

Meertaligheid en cultuurbewustzijn dragen bij aan respectvolle communicatie en beter begrip tussen mensen en zijn daarmee dienstbaar aan 

burgerschapsvorming. 

Nederlands 

Het lezen van en werken met literaire teksten is een waardevolle manier om empathische vermogens te ontwikkelen en begrip voor anderen en hun 

opvattingen te stimuleren. 

6.solidariteit Bewegen & Sport 

Bij BS worden leerlingen uitgenodigd om mee te doen op eigen niveau. Voor BU is dat een context voor het oefenen van een verdraagzame omgang met 

verschil – ook op het gebied van verschillende fysieke en sportieve mogelijkheden. 

Bewegen & Sport 

Bij BS leren leerlingen om zelf en samen beweegactiviteiten te organiseren en uit te voeren. Daarmee is zij een context voor BU om elkaar in al hun 

verscheidenheid op een andere manier te leren kennen, met elkaar afspraken te maken en voor elkaar op te komen. 

Moderne vreemde Talen 

Interculturele communicatieve competenties dragen bij aan uitwisseling en wederzijds begrip en zijn zo dienstbaar aan de ontwikkeling van burgerschap in 

Nederland, Europa en de wereld. 

Mens & Maatschappij 

MM werkt in deze bouwstenen kennis uit over verdelingsvraagstukken en economische ongelijkheid en laat leerlingen nadenken over o.a de notie van 

rechtvaardigheid. Voor BU biedt die kennis een context om het over solidariteit te hebben. 
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7.digitaal samenleven Digitale geletterdheid (mediawijsheid) 

Bij Digitale geletterdheid onderzoeken leerlingen de rol en betekenis van digitale technologie en sociale media in het sociale en politieke leven. Dit biedt een 

context voor BU Burgerschap om leerlingen te laten nadenken over de rol van technologie in de samenleving en in de wereld. 

Moderne vreemde Talen 

Bij Engels/Moderne vreemde talen leren leerlingen over de sociale kracht van taal en ontwikkelen zij inzicht in de rol die media spelen in het sociale en politieke 

leven. 

Mens & Maatschappij 

In een democratie spelen media een belangrijke rol. Kennis over die politieke rol van media, toen, nu en straks, is een burgerschapsinhoud, het nadenken over 

hun rol een burgerschapsvaardigheid. 

Nederlands 

Het kritisch verwerven en verwerken van digitale informatie is een talige vaardigheid die bijdraagt aan het leren op het gebied van digitaal burgerschap én het 

kritisch denken in het algemeen. 

Rekenen & Wiskunde 

Bij rekenen en wiskunde ontwikkelen leerlingen inzicht in de werking van data en statistiek. In de context van burgerschapsonderwijs is dat een belangrijke 

kritische vaardigheid. 

8 duurzaamheid Mens & Maatschappij 

Het leergebied Mens & Maatschappij draagt hier belangrijke kennis aan over duurzaamheid vanuit sociale- en geesteswetenschappelijke perspectieven c.q. 

biedt contexten waarin burgerschapsvaardigheden rond duurzaamheid en de waarden en idealen die daarbij een rol spelen, geoefend kunnen worden 

Mens & Natuur 

Het leergebied Mens & Natuur draagt belangrijke kennis aan over duurzaamheid vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief c.q. biedt contexten waarin 

burgerschapsvaardigheden rond duurzaamheid geoefend kunnen worden. 

9.globalisering Mens & Maatschappij 

Het leergebied Mens & Maatschappij draagt hier belangrijke kennis aan over duurzaamheid vanuit sociale- en geesteswetenschappelijke perspectieven c.q. 

biedt contexten waarin burgerschapsvaardigheden rond duurzaamheid en de waarden en idealen die daarbij een rol spelen, geoefend kunnen worden 

Mens & Natuur 

Het leergebied Mens & Natuur draagt belangrijke kennis aan over duurzaamheid vanuit een natuurwetenschappelijk perspectief c.q. biedt contexten waarin 

burgerschapsvaardigheden rond duurzaamheid geoefend kunnen worden. 

9.technologisch burgerschap Digitale geletterdheid 

Bij Digitale geletterdheid onderzoeken leerlingen de rol en betekenis van digitale technologie en sociale media in het sociale en politieke leven. Bij Burgerschap 

leren leerlingen nadenken over de rol van technologie in de samenleving en in de wereld. 

Kunst & Cultuur 

Technische ontwikkeling laat leerlingen nadenken over de mogelijkheden van techniek als uitbreiding van het menselijk lichaam en de mogelijkheden die zij 

schept om het artistiek handelingsrepertoire te vergroten, (artistiek) te handelen, zich uit te drukken en mee te spreken in de wereld. 
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Mens & Maatschappij 

De bouwsteen technologie draagt kennis aan over technologische ontwikkeling in maatschappelijke contexten en onderzoekt die vanuit sociaal- en 

geesteswetenschappelijke perspectieven. Burgerschap kan op deze kennis bouwen c.q. het leren hierover biedt een context om burgerschapsvaardigheden te 

oefenen. 

Mens & Natuur 

De bouwsteen technologie draagt kennis aan over technologische ontwikkeling in natuurwetenschappelijke en technische contexten. Burgerschap kan op deze 

kennis bouwen c.q. het leren hierover biedt een context om burgerschapsvaardigheden te oefenen. 

10.denk- en handelswijzen Toelichting samenhang 

Onderwijs is een communicatieve praktijk. Communicatie (11.1) komt dus in elke leersituatie in elk leergebied voor. Meer specifiek worden de vaardigheden 

zoals die hier benoemd zijn geoefend in de context van: 

Moderne vreemde Talen 

• Nederlands (bouwsteen 5.1:  doelgericht communiceren) 

 

Overleg en Conflicthantering (11.2) worden vooralsnog niet op deze of een vergelijkbare manier ingezet bij andere leergebieden. Aspecten ervan komen 

niettemin aan bod bij: 

• Bewegen & Sport (bouwstenen 5.1/8.4: bewegen regelen en 6.1/8.5: samen bewegen) 

• Mens & Maatschappij (7.2: samenwerking en conflict) 

 

Handelingsperspectief (11.3) wordt vooralsnog niet op deze of een vergelijkbare manier ingezet bij andere leergebieden. Aan te nemen is dat alle leren op 

zichzelf het handelingsperspectief van leerlingen kan vergroten, in de zin dat de beschikking over kennis en vaardigheden haar of zijn actieradius vergroot en 

haar mogelijkheden om in de wereld te zijn. Aspecten van handelingsperspectief worden expliciet benoemd bij: 

• Bewegen & Sport (1.1/2.1/8.1 Leren bewegen; 5.1/8.4: Bewegen Regelen) 

• Kunst & Cultuur (1.1 Denk- en Maakstrategieën) 

Onderzoek (11.4) is als werkwijze of methodiek uitgewerkt door de leergebieden Mens & Maatschappij en Mens & Natuur. Ook Digitale geletterdheid, Kunst 

& Cultuur en Nederlands dragen belangrijke elementen voor die methodieken, en voor het onderzoek van de eigen overtuigingen aan. 

• Kunst & Cultuur (1.1 en 1.2: Denk- en maakstrategieën) 

• Mens & Maatschappij (10.1 Informatie verwerven en verwerken; 10.2: Onderzoeken) 

• Mens & Natuur (1.1: Aard van Wetenschap; 3.1: Onderzoeken) 

• Nederlands (6.1: Kritisch (digitale) informatie verwerven, verwerken en verstrekken) 

Kritisch denken (11.5): is bij uitstek een democratische vaardigheid. Zij wordt bij (vrijwel) alle leergebieden genoemd, en uitgewerkt als een logische 

(wiskunde, Nederlands) dan wel als methodologische (MM, MN, KC) vaardigheid. Burgerschap voegt daar, als gezegd, het besef aan toe dat een vrije en open 

samenleving een gelijkwaardige uitwisseling van standpunten en inzichten mogelijk maakt, waarbij zij kritisch denken dus zowel mogelijk maakt als 

veronderstelt. 
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Kritisch denken komt (onder andere) aan bod in de context van: 

• Kunst & Cultuur (1.1 en 1.2: Denk- en maakstrategieën) 

• Nederlands (1.1 en 1.2: Rijke teksten en interactie ten behoeve van taal- en denkontwikkeling; 6.1: Kritisch (digitale) informatie verwerven, verwerken 

en verstrekken) 

• Mens & Natuur (1.1: Aard van Wetenschap) 

• Mens & Maatschappij (10.1 Informatie verwerven en verwerken; 10.2 Onderzoeken 10.3 Waarderen, redeneren en argumenteren) 

• Rekenen & Wiskunde (10.1 Logisch redeneren) 

Affectieve (11.6) en cognitieve (11.7) empathie zijn twee aspecten of varianten van inlevingsvermogen. Zij spelen (vaak in combinatie) een belangrijke rol bij 

intermenselijke communicatie en in het (morele) oordeelsvermogen. In andere leergebieden speelt empathie onder andere een rol bij Nederlands en 

Engels/Moderne vreemde talen, (effectieve dan wel interculturele communicatie, creatieve vormen van taal, tekstbegrip, literatuurstudie) bij Kunst & Cultuur 

(kunstbegrip, kunstbeschouwing) en Mens & Maatschappij (bronnenonderzoek, historisch besef). Meer concreet speelt empathie een rol in de volgende 

bouwstenen: 

• Bewegen & Sport (4.1/ 8.3 Bewegen betekenis geven en 6.1/ 8.5 Samen bewegen) 

• Digitale geletterdheid 5.2: Digitale identiteit) 

• Kunst & Cultuur (2.1: Artistieke expressie en 7.1 (Beschouwing van kunst) 

• Mens & Maatschappij (9.3: Denken vanuit de ander en jezelf) 

• Engels/Moderne vreemde talen (2.1 Creatieve vormen van taal, 3.1 Interculturele communicatieve competentie) 

• Nederlands (3.1: Meertaligheid en cultuurbewustzijn en 7.1: Leesmotivatie en literaire competentie) 

Ethisch redeneren (11.8) en moreel oordelen en handelen (11.9) worden direct beroerd in het leergebied Mens & Maatschappij. In andere leergebieden 

(Mens & Natuur, Digitale geletterdheid) spelen zij vooral via de zogenoemde mondiale thema’s een rol. Via rijke teksten/ literatuur en kunstbeschouwing 

zouden zij ook in Talen en Kunsten een rol van betekenis kunnen spelen. 

• Mens & Natuur: 2,1, 2,2 en 2.3 (Gezondheid, Duurzaamheid en Technologische ontwikkelingen) 

• Mens & Maatschappij: 5.1 (Waarden en idealen), 8.1, 8.2 en 8.3 (Globalisering, Duurzame Ontwikkeling en Technologie), 9.7 Denken in betekenis; 10.3 

Waarderen, redeneren en oordelen) 

• Nederlands: 1.1 en 1.2 (Rijke teksten en interactie ten behoeve van taal- en denkontwikkeling); 7.1 (Leesmotivatie en literaire competentie) 

• Engels/Moderne vreemde talen 1 (Creatieve vormen van taal) 
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Montessori-
uitgangspunten: 
 
 
 
 
 

BOUWSTENEN 
Burgerschapsonderwijs  
Vlg Curriculum.nl 

Voorbeelden van 
hierbij passende 
AWT’s: 
 
 
 
 
 
 

Montessori- 
kenmerken: 

Evaluatie opbrengst = 
Beoordeling 
Algemeen:  
*Een AWT wordt afgesloten met een 360° 
reflectie. De leerling schrijft een reflectie-verslag 
en vult een reflectieformulier in met gerichte 
vragen (m.b.t. executieve functies). 
Tijdens de op één na laatste les krijgt de leerling 
feedback van de docent en eventueel van 
groepsgenoten. Dit wordt verwerkt in het 
reflectieverslag, dat daarna ingeleverd wordt bij 
de docent. 

 
*De docent vult een beoordelingsformulier in. Er 
komt in principe geen punt of beoordeling in Som 
te staan. Het formulier wordt in SOM gezet 
(zodat de mentor deze kan inzien) en afhankelijk 
van het AWT wordt het formulier gekoppeld aan 
het plusdocument.  

 
* een aanwezigheid van 90% is vereist, behaalt 
de leerling deze niet, dan zal er een aanvullende 
opdracht gemaakt moeten worden om het AWT 
te kunnen afsluiten. 

 
*Per jaar moeten er 2 AWT’s gekoppeld worden 
aan het plusdocument. Dit betekent dat de 
leerling dus 2 AWT’s moet kiezen waar het AWT 
wordt afgesloten met een reflectieverslag. 
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Wat is mijn plaats? 1.vrijheid en gelijkheid 

 

• Leerlingenraad 

 
• Debating-club 

 *Certificaat o.i.d bij 1 jaar ‘dienst’ 
  Opname in Plusdocument 
*Reflectieverslag+beoordelingsverslag 
  Opname in Plusdocument 

Wat is mijn plaats? 2. macht en inspraak • Organisatie van 
verkiezingen t.b.v. 
Leerlingenraad 

• Organiseren van 
een 
(buitenlandse) 
reis, uitwisseling 
of excursie voor 
medeleerlingen 

 *Reflectieverslag+beoordelingsverslag 
  Opname in Plusdocument 
 
 
 
*Reflectieverslag+beoordelingsverslag 
  Opname in Plusdocument 

Wat is mijn plaats? 3. democratische cultuur    

Wie ben ik? 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

4.identiteit Creatieve AWT’s: 

• Fotografie 

• Portfolio maken 
voor St. Lucas 

• Afval-kunst 

• (straat-) poëzie 
 

Maatschappelijke 
AWT’s: 

• Verkeerde 
vrienden (en 
andere gevaren) 

• Omgaan met geld 
(financiele 
zelfredzaamheid / 
beleggen / eigen 
bedrijf oprichten) 
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Life-style AWT: 
- trainen voor de 

(kwart/halve) 
marathon in 
Eindhoven 

- * leren 
overgezonde en 
duurzame 
voeding + deze 
maken/ 
koken/bakken 
Je eigen CV 
maken 

Wie ben ik? 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

5.diversiteit    

Wie ben ik? 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

Wat is mijn plek? 

6.solidariteit Maatschappelijke AWT’s 

• Werk  voor Goed 
Doel; 
Of Goed Doel 
bedenken 

• Maatschappelijke 
stage 

  

Wie ben ik? 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

Wat is mijn plek? 

7.digitaal samenleven * Hoe bescherm je jezelf 
digitaal (fraude, sexting, 
digitaal gokken) 
 
*Cursussen Excel of Word 
op diverse niveau’s 

 
*onderzoek naar Social 
Media 
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*Cursus fotoshop 
 
*Stop motion filmpjes 
maken 
*Programmeren op 
diverse niveau’s 
 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

8. duurzaamheid * organiseren 
kledingbeurs/-markt 

* groene vingers 
(moestuin 
aanleggen/onderhouden) 

*duurzaam eten, anders 
koken 

*fiets repareren (band 
plakken) of klussen aan 
je scooter 

  

Wat is mijn plek? 9.globalisering *E-mailproject met een 
buitenlandse school 
(voor de MVT) 

  

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

10. technologisch 
burgerschap 

*Denktank → beste idee 
van het MCE 
 
*Lego wedstrijd 
 
*Robotica/domotica: het 
huis van de toekomst 
 
*Papieren bruggen 
bouwen 

  



Bijlage 2    De BOUWSTENEN -  AWT                                                          

  

Wie ben ik? 

Wat wil ik? 

Wat kan ik? 

Wat is mijn plek? 

11.denk- en handelswijzen    
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Bijlage 3: Kennis- en vaardigheidsdoelen per bouwsteen      

Deze zijn ook te vinden op: 
https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/ 

 

 

De bouwstenen 
Vlgs Curriculum.nl 

kennis-, vaardigheids- en attitude-
doelen onderbouw VO 

kennis-, vaardigheids- en attitude- 
doelen bovenbouw VO 

1.vrijheid en 
gelijkheid 

 Leerlingen leren: 

*het belang van regels in de klas en op school om te 
kunnen samenwerken; 

*over de basiswaarden vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit als grondslag van de 
 
*democratische rechtsstaat en de mogelijke 
spanningen daartussen; 
 
*over de wording, werking, waardering en begrenzing 
van grondrechten en mensenrechten, en hun status in 
internationale verdragen; 
 
*over rechtspraak als waarborg voor grondrechten en 
veiligheid; 
 
*over mogelijke dilemma's bij het waarborgen van en 
het respect voor 
 
*mensenrechten en manieren om over die dilemma's 
een eigen positie in te nemen; 
 
*in welke mate zij rechten hebben en vrijheid in het 
maken van keuzes, in het licht 
 
*van de plichten en dilemma's die bij het leven horen; 
 
*in hoeverre de basiswaarden tot uitdrukking komen 
in de school en in het samenleven; 
 
*hoe zij op kunnen komen voor de rechten en 
belangen van zichzelf en van anderen. 
 

Inleiding       Voor leerlingen in havo, pro, vmbo, 
vso en vwo verdient het aanbeveling om de 
leerlijn burgerschap in de bovenbouw voort te 
zetten en waar mogelijk te koppelen aan 
beroepsprofielen, (profiel)vakken en 
loopbaanoriëntatie en (beroeps)begeleiding 
(LOB). Dat daarbij in de uitwerking en uitvoering 
gedifferentieerd kan worden naar leeftijd, 
ontwikkeling en mogelijkheden van (groepen) 
leerlingen, is evident. Voor het vervolg lijkt het 
bovendien aan te bevelen om te onderzoeken of 
en hoe het curriculum Burgerschap in het vo 
aansluiting kan vinden op het curriculum 
Burgerschap in het mbo en vice versa. 

Een en ander leidt tot de volgende 
aanbevelingen: 

• Maak ruimte voor onderzoek naar de 
fundamenten van de democratische 
rechtsstaat en de mensenrechten, 
hier en daar, nu en straks. 

• Laat leerlingen nadenken over de 
werking, waardering, begrenzing en 
versterking van grondrechten en 
mensenrechten hier en op 
wereldschaal, nu en in de toekomst. 

• Betrek daarbij ook internationale 
rechtspraak als waarborg voor 
grondrechten en veiligheid. 

• Laat leerlingen nadenken over 
huidige en toekomstige dilemma's bij 
de waarborging van en het respect 
voor mensenrechten en over 
manieren om daar een eigen positie 
over in te nemen. 

• Laat leerlingen reflecteren op de 
vraag in welke mate mensen als 
zodanig vrijheid hebben, in het licht 
van de plichten, dilemma's en 
beperkingen die ook bij het leven 
horen. 

• Daag leerlingen uit om op te komen 
voor de bevordering van 
basiswaarden in de samenleving en 
de wereld. 

• Betrek bij de eventuele ontwikkeling 
van bouwstenen en/of leerdoelen 
voor de bovenbouw alle denk- en 
handelwijzen. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.curriculum.nu/voorstellen/burgerschap/uitwerking-burgerschap/
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De bouwstenen 
Vlgs Curriculum.nl 

kennis-, vaardigheids- en attitude-
doelen onderbouw VO 

kennis-, vaardigheids- en attitude- 
doelen bovenbouw VO 

2. macht en 
inspraak 

Leerlingen leren: 

• over staatsvormen zoals monarchie, republiek, aristocratie, 
dictatuur en totalitaire systemen; 

• over de wording, werking en waardering van de staatsinrichting 
van Nederland en Europa en het belang van de scheiding der 
machten; 

• over historische contexten die van belang zijn voor het ontstaan 
van en de waardering voor de democratische rechtsstaat en de 
mensenrechten in Nederland en Europa zoals de Opstand, de 
Franse en Bataafse Revolutie, ideologieën en totalitaire 
systemen, genocides en onafhankelijkheidsoorlogen. 

• over de voor- en nadelen en de (on)mogelijkheden van 
internationale samenwerking binnen de Europese Unie en de 
Verenigde Naties; 

• manieren waarop ze besluitvormingsprocessen kunnen 
organiseren; 

• manieren om op school of in de eigen omgeving macht te 
onderzoeken, te 

• organiseren en uit te oefenen; over manieren waarop andere 
groepen in het land macht organiseren; 

• verschillende visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit te 
onderzoeken en vergelijken; 

• manieren om de rol van macht in actuele maatschappelijke 
vraagstukken te onderzoeken, alsmede de mogelijkheden die 
zijzelf en anderen hebben om daar invloed op uit te oefenen. 

 

Aanbevelingen:  
 
Maak ruimte voor 
onderzoek naar 
verschillende 
staatsvormen die er 
waren, zijn en denkbaar 
zijn en stel leerlingen in 
staat daar een 
gefundeerde eigen visie 
op te ontwikkelen. 
Laat leerlingen nadenken 
over de wording, werking, 
waardering en de 
begrenzing van de 
democratische 
rechtsstaat, hier en op 
wereldschaal, nu en in de 
toekomst. 
Betrek daarbij ook de 
notie van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. 
Laat leerlingen nadenken 
over huidige en 
toekomstige uitdagingen 
aan de democratische 
rechtsstaat in relatie tot 
mondiale thema's zoals 
globalisering en 
technologie. 
Laat leerlingen reflecteren 
op bedreigingen van de 
democratische rechtsstaat 
zoals polarisering en 
radicalisering, de kloof 
tussen arm en rijk, 
georganiseerde 
criminaliteit, enzovoort. 
Daag leerlingen uit om op 
te komen voor de 
democratische 
rechtsstaat, hier en 
elders. 
Betrek bij de eventuele 
ontwikkeling van 
bouwstenen en/of 
leerdoelen voor de 
bovenbouw alle denk- en 
handelwijzen. 
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3. 
democratische 
cultuur 

Leerlingen leren: 
 
*standpunten onderbouwd te uiten, ook als dit 
een minderheidsstandpunt is, en anderen daar 
in discussie, debat of dialoog van proberen te 
overtuigen;  
 
*de mening van anderen in eigen woorden 
samen te vatten, te beoordelen en er met 
inhoudelijke argumenten op te reageren; 
 
*hun eigen mening bij te stellen op basis van 
nieuwe inzichten; 
 
*manieren om de deelname van alle 
participanten aan dialoog, debat en discussie te 
bevorderen en te bewaken en ook 
minderheidstandpunten actief te onderzoeken; 
 
*over verschillen van inzicht, en de waarden, 
overtuigingen, belangen en emoties die 
daarmee gemoeid zijn;  
 
*dat die verschillen van inzicht niet altijd 
overbrugd kunnen of hoeven worden; 
 
*conflicten in de klas en op school op een 
vreedzame manier op te lossen maar ook te 
accepteren dat conflicten kunnen blijven 
bestaan; 
 
*spanningen en conflicten wereldwijd te 
onderzoeken in termen van verschillen van 
waarden, inzicht en belang; 
 
*kwesties van (on)macht, (on)recht, (on)vrijheid 
of (on)gelijkheid in de wereld te onderzoeken, 
alsmede de mogelijkheden die de overheid en 
de leerling zelf hebben om in zulke kwesties te 
handelen; 
 
*op welke manieren zij deel kunnen nemen aan 
het maatschappelijk debat en invloed kunnen 
uitoefenen op besluitvormingsprocessen;  
 
*de ruimte die zij hebben om dit te doen te 
bevragen en zo mogelijk en zo nodig te 
gebruiken. 
 
 
 
 

aanbevelingen: 

• Laat leerlingen standpunten 

niet alleen onderbouwen maar 

ook rechtvaardigen c.q. 

toetsen aan morele en 

ethische principes en aan 

rechten. 

• Daag leerlingen uit om 

verschillen van inzicht, en de 

waarden, overtuigingen, 

belangen en emoties die 

daarmee gemoeid zijn, bij 

zichzelf en bij anderen te 

analyseren, daarop te 

reflecteren en de eigen 

inzichten zo nodig bij te 

stellen. 

• Laat leerlingen nadenken over 

verschillende oorzaken van 

actuele conflicten in 

Nederland, Europa en de 

wereld en daag hen uit om 

verschillende scenario's uit te 

werken om die binnen de 

internationale rechtsorde zo 

mogelijk geweldloos op te 

lossen. 

• Laat leerlingen kwesties waarin 

(on)macht, (on)recht, 

(on)vrijheid en (on)gelijkheid 

een rol spelen in samenhang 

met de zgn. mondiale thema's 

onderzoeken. 

• Laat hen daarbij ook 

reflecteren op de 

mogelijkheden die zij en 

anderen hebben om hierop 

concreet te handelen, en welke 

mogelijkheden er bestaan het 

eigen handelingsvermogen en 

dat van anderen te vergroten. 

• Betrek bij de eventuele 

ontwikkeling van bouwstenen 

en/of leerdoelen voor de 

bovenbouw alle denk- en 

handelwijzen. 
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4.identiteit Leerlingen leren: 

• de eigen grenzen te herkennen, te 
benoemen en bewust te bewaken 
(emotioneel, fysiek, seksueel); 

• te begrijpen dat en hoe dat wat ze 
denken, doen en willen verband 
houdt met de veranderingen die ze 
in de puberteit doormaken; 

• te onderzoeken wat hun ambities 
en 
hun toekomstverwachtingen zijn, 
hun talenten en 
ontwikkelmogelijkheden; hoe ze 
die gericht kunnen inzetten bij het 
maken van een keuze voor een 
sector, profiel en/of vakkenpakket; 

• uit te drukken en te onderzoeken 
met welke groep(en) in cultuur en 
samenleving ze 

• zich verbonden voelen en wat dat 
voor henzelf betekent; 

• uit te drukken wat eigen idealen, 
overtuigingen, oordelen en 
vooroordelen zijn; 

• te reflecteren op de mate waarin 
hun persoonlijke identiteit mede 
gevormd is en wordt 
door leeftijdgenoten, 
groepsidentiteiten, tradities en/in 
socialisatie-processen, hun eigen 
mogelijkheden en 
beperkingen, en hoe dat alles hen 
dat helpt of hindert om rollen of 
identiteitsposities te exploreren; 

• relaties te leggen tussen 
verschillende aspecten die hun 
identiteit mede vormgeven en 
mogelijk met elkaar op gespannen 
voet staan: gender, 
levensbeschouwing, religie, 
cultuur, sociaaleconomische 
achtergrond, politieke en seksuele 
oriëntatie; regionale en/of 
nationale identiteit(en) en/in 
Europa; 

• te reflecteren op hoe 
schoonheidsidealen, gender, sekse 
en seksualiteit, etniciteit en 
(on)gelijkheid in de maatschappij 
gerepresenteerd worden en hoe zij 
zich daar bewust toe willen 
verhouden. 

 

 

5.diversiteit   

6.solidariteit   
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7.digitaal 
samenleven 

  

8 duurzaamheid   

9.globalisering   

10.technologisch 
burgerschap 

  

11.denk- en 
handelswijzen 
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Agenda gesprek initiatiefnemer 

- Voorstelronde

- Korte toelichting op procedure, doel en resultaat van gesprek

- Toelichting door initiatiefnemer op de zes deugdelijkheidseisen

▪ Burgerschapsonderwijs

▪ Leerlingen die extra ondersteuning behoeven en de voorzieningen daarvoor

▪ Zicht op ontwikkeling van de leerlingen

▪ Onderwijstijd

▪ Kerndoelen en referentieniveaus

▪ Scheiding tussen de functies van bestuur en het toezicht daarop

- Bespreken overige aspecten van kwaliteit (indien van toepassing)

▪ Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs

▪ Personeelsbeleid: formatie en bekwaamheid

▪ Veiligheid op school

▪ De (beleidsrijke) meerjarenbegroting

▪ Huisvestingsverwachtingen en samenwerking kinderopvang

▪ Vrijwillige ouderbijdrage (hoogte en beleid)

▪ De wijze van uitvoering afspraken vroeg- en voorschoolse opvang en

overleg onderwijsachterstandenbeleid

▪ De wijze van uitvoering van de Wet medezeggenschap op scholen

- Ruimte voor overige toelichting initiatiefnemer

- Vervolg adviesprocedure

- Afsluiting
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21 ________ ....,.. _____________ _ 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

Geachte 

donderdag 9 december 2021 15:08 
@summacollege.nl'; 'montessoricollege@summacollege.nl' 

Bevestiging gesprek met initiatiefnemer Montessori College Eindhoven -
ID 38 op 1 februari 2022 

Brief bevestiging gesprek inspectie-initiatiefnemer•••••• ID 38 
Montessori College Eindhoven.docx; Agenda gesprek inspectie-initiatiefnemer

ID 38 Montessori College Eindhoven.docx 

Namens , stuur ik u bijgaand de bevestiging met agenda van het 
gesprek op dinsdag 1 februari 2022 van 13.00 tot 15.00 uur op het inspectiekantoor te Tilburg (Spoorlaan 420, 
5038 CG Til burg). 

Graag horen wij van u wie er eventueel nog meer deelneemt aan het gesprek, zodat wij onze receptie op de 
hoogte kunnen stellen van uw bezoek. Wij ontvangen de namen graag zo spoedig mogelijk van u, via het e
mailadres ••••••@owinsp. nl. 

U kunt zich voor de afspraak melden bij de receptie van ons kantoor. U dient zich bij de receptie te identificeren 
met een geldig identiteitsbewijs. Vergeet bij uw bezoek niet uw identiteitsbewijs mee te nemen! 

Indien nodig kunnen wij een parkeerplaats voor u reserveren in de parkeergarage onder ons pand . Als u een 
parkeerplaats wilt reserveren, horen wij dit eveneens graag zo spoedig mogelijk van u. 

Wanneer de omstandigheden rondom Covid-19 veranderen, kan de afspraak gewijzigd worden in een online 
gesprek. 

Met vriendelijke groet, 

Inspectie van het .Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 20013511 BTI Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

T 
M @owinsp .nl 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn) . Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen 
of docenten te anonim iseren . Stuur ons de documenten altijd via het Internet Schooldossier (ISD). Voor meer 
informatie zie Informat iebevei liging en privacy ( ibp) . 



> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Stichting ROC Summa College 
Initiatief Montessori College Eindhoven 
T.a.v . 
Habsburglaan 1 
5616 HV EINDHOVEN 

Datum 9 december 2021 
Betreft Bevestiging gesprek met initiatiefnemer 

Geachte 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

De Inspectie van het Onderwijs (hierna: inspectie) heeft van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) de melding ontvangen dat u een aanvraag heeft inged iend voor 
bekostiging van uitbreiding van het aanbod met ingang van het schooljaar 1 
augustus 2023. De inspectie heeft krachtens de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe 
Scholen de taak om een toets uit te voeren op de kwaliteit van de aanvraag en de 
Minister te adviseren over uw initiatief. 

In het Advieskader Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen is vastgelegd waar de 
kwaliteitstoets betrekking op heeft en op welke wijze de inspectie deze toets 
uitvoert. Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitstoets is een gesprek met de 
in it iatiefnemer, waarin u het initiatief nader kunt toelichten. 

Met u is afgesproken dat dit gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 1 februari 2022 
van 13.00 tot 15.00 uur op het inspectiekantoor te Tilburg (Spoorlaan 420, 5038 
CG Tilburg). Mijn collega•••••••••• zal samen met mij aan dit 
gespn~k deelnemen. De agenda voor dit gesprek vindt u in de bijlage bij deze 
brief. · 

Voor meer informatie over de adviesprocedure verwijzen wij u naar het op onze 
website gepubliceerde Advieskader Meer Ruimte Voor Nieuwe Scholen. 

Met vriendelijke groet, 

Locatie Utrecht 
St,-Jacobsstraat 200 
Postbus 2730 
3500 GS Utrecht 

T 088 669 6060 
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www. onderwijsinspectie . nl 

Contact 

@owinsp. nl 

Onze referentie 

Bijlage 
Agenda 
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Van: @mc-eindhoven.nl > 

Verzonden: donderdag 27 januari 2022 12:42 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College Eindhoven 

ID 38 
Bijlagen: Verantwoording Burgerschapsonderwijs t.b.v. VWO aanvraag.pdf 

Geachte 

Namens stuur ik u hierbij de informatie over ons burgerschapsonderwijs . 
Dit ten behoeve van de afspraak op 1 februari a.s. 

Met vriendelijke groeten, 

Montessori College Eindhoven 
' rechtstreeks: 

@mc-eindhoven.nl 

Van: @owinsp.nl> 
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 16:06 

23 

Aan:• •••••• @mc-e indhoven.n l>; montessoricollege <algemeen@mc-eind hoven.n l> 
Onderwerp: aanvullende informatie deugdelijkheidseisen Montessori College Eindhoven•••••I ID 38 

Geachte 

We hebben uw aanvraag in behandeling genomen . Op grond van de documentanalyse willen we in het gesprek op 1 
februari 2022 in elk geval stilstaan bij de volgende deugdelijkheidseis: 
Dl Inhoud van het onderwijs : burgerschapsonderwijs. U kunt dan een nadere toelichting geven die wij meewegen in 
de beoordeling. Bij dezen willen we u tevens in de gelegenheid stellen eventueel aanvullende informatie over deze 
deugdelijkheidseisen voorafgaand aan het gesprek (uiterlijk 31 januari 2022) bij ons aan te leveren. 

Ten aanzien van het bevorderen van burgerschap in het onderwijs (Dl) het volgende: 
D·e inspectie stelt u graag in de gelegenheid tijdens het gesprek nadere informatie te geven over de wettelijke eis dat 
bevordering van burgerschap onder meer vorm krijgt in een doelgerichte aanpak, waarin de in de wet genoemde 
eisen rond burgerschap zichtbaar zijn . Dit betekent dat het burgerschapsonderwijs tenminste gericht is op 
realisering van geconcretiseerde leerdoelen, voor alle in de wet genoemde aspecten. Als u op dit onderdeel een 
nadere toelichting wilt geven, stelt de inspectie u in de gelegenheid deze toelichting ook op schrift te stellen en 
voorafgaand aan het gesprek de inspectie toe te sturen. 

U kunt de aanvullende informatie sturen naar , via het e-mailadres•••1~@~o~w~in~s1)p~.nl!I 

Met vriendel ijke groet, 



Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St.-Jacobsstraat 200 l 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 

In verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verzoeken wij u geen documenten met 
persoonsgegevens toe te sturen (tenzij ze openbaar zijn) . Indien nodig verzoeken wij u gegevens van leerlingen of 
docenten te anonimiseren. Voor meer informatie zie Informatiebeveiliging en privacy (ibp ). 
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Van: 	 mrvns_centraal <mrvns-centraal@owinsp.nl> 
Verzonden: 	 maandag 11 april 2022 14:14 
Aan: 	 DUO Dienstpostbus MRvNS 
Onderwerp: 	 MRvNS Advies aan minister 	 Montessori College Eindhoven 
Bijlagen: 	 advies aan minister - Montessori College Eindhoven 	 .pdf; 

begeleidende brief advies aan minister - Montessori College Eindhoven STNS 
docx 

Geachte heer/mevrouw, 

In de bijlagen ontvangt u van ons de begeleidende brief Advies en het Advies aan minister van het initiatief 
Montessori College Eindhoven. 

Met vriendelijke groet, 

Kantoor Zwolle 

Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
St. Jacobsstraat 200 I 3511 BT I Utrecht 
Postbus 2730 I 3500 GS I Utrecht 

T 
Powinsp.n1  

www.onderwijsinspectie.n1  
Werkdagen: ma, di-ochtend, wo en do 
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