
Van: 
Aan: 
Onderwerp: ---RE: aanbieding concept gespreksverslag met initiatiefnemer - Mercurius college-
Datum: dinsdag 22 maart 2022 14:16:32 

Beste 

Op de valreep nog een paar opmerkingen: 

• de vertegenwoordigers van de Islamitische gemeenschap. 

Dit moet zijn vertegenwoordigers van diverse geloofsgemeenschappen waaronder de 

islamitische gemeenschap. 

En we hebben wel een gesprek gevoerd met de gemeente, met de wethouder en met een aanta l 

ambtenaren . 

Dat is het, kle inigheidjes! 

Hartelijke groet, -
Van: @owinsp.nl> 

Verzonden: woensdag 9 maart 2022 14:55 

Aan: -~.nl'-~.nl>; - @mercuriuscollege .nl' 

<n - @mercuriuscollege.nl> 

Onderwerp: aanbieding concept gespreksverslag met initiatiefnemer - Mercurius college-1111 

Geachte 

Namens , stuur ik u bijgaand de aanbiedingsbrief met het conceptverslag van 

het gesprek dat op dinsdag 15 februari 2022 heeft plaatsgevonden. 

Wij stellen u in de gelegenheid om te reageren op dit conceptverslag. Wij ontvangen uw reactie dan graag binnen 

veertien dagen. (Graag voor dinsdag 22 maart 2022) . 

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande contactgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

Kan toor Zwolle 

Inspectie van het Onderwijs 

M inisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

St.-Jacobsstraat 20013511 BT I Utrecht 

Postbus 2730 1 3500 GS I Utrecht 
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Deugdelijkheidseis 5: 

Inhoud van het onderwijs: kerndoelen 

en referentieniveaus 

 ‘Opvoeden is geen vat vullen maar een vlam ontsteken’ (Plutarchus) 

Pedagogisch-didactische visie 

Het Mercurius College Delft is een school voor voortgezet onderwijs voor vwo, 

havo en mavo. De denominatie is algemeen bijzonder onderwijs. De leerlingen 

van het Mercurius College komen van verschillende basisscholen uit Delft en 

omstreken. Het onderwijs sluit zowel aan op dat van reguliere basisscholen als 

van basisscholen voor vrijeschoolonderwijs. Voor de complete leerlijnen per 

vak van het Mercurius College verwijzen wij graag naar het leerplan.  

Ons onderwijs is gericht op het bijdragen aan de individuele ontwikkeling van 

de leerling. Daarbij wordt een evenwichtige ontwikkeling op het gebied van het 

denken, het gevoel en de wil nagestreefd. Cognitieve, kunstzinnige en sociale 

vorming krijgen gelijkwaardige aandacht. Niet de leerstof, maar de 

ontwikkelingsmogelijkheden van een bepaalde leeftijd en de individuele 

mogelijkheden staan centraal. De leerstof is ontwikkelingsstof en is afgestemd 

op de leeftijdsfasen van de leerlingen. De leerlingen moeten hun 

mogelijkheden en talenten kunnen ontdekken en ontplooien. Het 

vrijeschoolleerplan maakt het mogelijk dat zij een ruime kijk op zichzelf en de 

samenleving kunnen ontwikkelen. Hierdoor worden leerlingen zich bewust van 

hun interesses en hun, vaak onbewust aanwezige, mogelijkheden en idealen. 

De keuze voor een vervolgopleiding en beroep kan dan vanuit hun eigen 

motivatie plaatsvinden. Zo kunnen zij een wezenlijke en betrokken bijdrage aan 

de samenleving leveren. Daarnaast is het van belang dat leerlingen leren 

omgaan met onderlinge verschillen. Zij kunnen leren samenwerken en daarbij 

respect tonen voor de ander en andermans kwaliteiten leren zien en 

waarderen. Dat is breder dan, maar wel aansluitend op, burgerschapsvorming. 

Met name in de ambachtelijke vakken en de kunstvakken komen deze aspecten 

– in heterogene groepen waar dat kan - aan bod. Tot slot is het van groot

belang dat leerlingen zich ook op het cognitieve vlak goed ontwikkelen en
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worden voorbereid op de einddoelen van het examen. De scholing van leraren 

op pedagogisch en didactisch vlak komt onder meer aan bod in de 

pedagogische vergaderingen. Ook worden interne en externe 

scholingstrajecten ondersteund.  

 

Achtergrond en mensbeeld 

Op het Mercurius College laten we ons inspireren door het mensbeeld van de 

antroposofie, ontwikkeld door Rudolf Steiner (1862 -1925). In dit mensbeeld 

beschikt ieder mens over unieke mogelijkheden om te verwezenlijken in zijn 

leven. De individuele ontwikkelingsweg van iedere leerling benaderen we 

daarom op een verfijnde en holistische manier, uitgaand van de drie 

ontwikkelingsgebieden die Rudolf Steiner beschreef: het denken, voelen en het 

willen. In ons onderwijs streven we ernaar het denken, het voelen en het willen 

evenwichtig aan te spreken. We zoeken de verbinding met deze drieledigheid 

in ritme en inhoud gedurende een les, gedurende een hele dag, in het leerplan 

en in het lesaanbod.  Dit leidt tot activerende werkvormen, beweeglijk 

onderwijs en intrinsieke motovatie.  

 

Ontwikkelingsfasen  

Het leerplan van vrijescholen is gebaseerd op de ontwikkelingsfasen van 

mensen en heeft als belangrijk uitgangspunt het gelijkmatig ontwikkelen van de 

talenten van mensen in het denken, het voelen en het willen of doen.  Met 

ontwikkelingsfasen van een kind wordt het volgende bedoeld: wanneer een 

kind wordt geboren zijn er vier delen van de mens aanwezig: het fysieke 

lichaam, het gewoonteleven, de emoties/gewaarwordingen en het ik van de 

mens. De ontwikkeling van deze wezensdelen wordt begeleid door de 

ouders/verzorgers en door de school. Afhankelijk van de leeftijdsfase van 

kinderen krijgt een bepaald deel nadruk. Zo zijn kinderen in hun eerste zeven 

levensjaren sterk bezig met hun lichaam: ze ontdekken hun handen, ze gaan 

zitten, staan en lopen. Later gaan ze samen spelen. De groei van het lichaam 

vergt veel kracht en energie in die tijd. Het nabootsen is in de eerste zeven 

jaren van groot belang. In de volgende zeven jaren staat de ontwikkeling van 

het gewoonteleven en van het gevoelsleven centraal. Voor het voortgezet 

onderwijs is het omgaan met de gewaarwordingen en emoties van groot 

belang. De puberteit is een heftige tijd, vol pieken en dalen. Leerlingen zijn 

bezig met elkaar, met het ontwikkelen van ideeën, het kijken naar de wereld en 

het leren om zelf te oordelen. Vrijescholen als ook het Mercurius College zien 

het als hun taak om kinderen daarin te begeleiden en hen te leren omgaan met 

hun emoties en te leren om genuanceerd en zelfstandig te oordelen. 
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Ontwikkelingsgericht curriculum  

Het Mercurius College heeft een leerplan op grond van het internationale 

Waldorf curriculum, dat zich richt op de ontwikkeling en vorming van 

leerlingen, zie ook D4 voor de lessentabel. Vanuit de vrijeschoolpedagogiek 

vormen basis- en middelbaar onderwijs één ontwikkelingsweg; onderbouw, 

middenbouw en bovenbouw. Het vrijeschoolbasisonderwijs beslaat de 

kleuterklas tot en met klas 6. De middenbouw van het Mercurius College 

bestaat uit drie brugklas-jaren, klas 1, 2 en 3. De bovenbouw van het 

Mercurius College bestaat uit klassen 4, 5 en 6. In iedere klas loopt een 

jaarthema passend bij de leeftijdsfase als een rode draad door de lesstof heen. 

Het jaarthema geeft de verschillende vakken onderlinge samenhang. Het 

onderwijs is ingericht met periode-onderwijs, vaklessen en met kunst- en 

bewegingsonderwijs. Alle examenvakken worden aangeboden in vaklessen van 

50 minuten en doorgaans twee lesuren per week. Daarnaast worden er relatief 

veel andere lessen aangeboden.  De afwisseling tussen de vakken die het 

hoofd, het hart en de handen aanspreken is daarbij van belang. Om die reden is 

er veel aandacht voor kunstvakken binnen het vrijeschoolonderwijs. Een deel 

van de meer theoretisch gerichte vakken wordt in het periode-onderwijs 

gegeven. Hierin zijn de leerlingen drie weken lang gedurende de eerste twee 

lessen van iedere schooldag intensief mee bezig.  
 

Periodeonderwijs  

Vanuit de vrijeschoolpedagogiek werkt het Mercurius College met 

periodeonderwijs. Gedurende zo’n periode van drie weken lang, vijf ochtenden 

van 90 minuten per dag verdiept de klas zich intensief in een deelgebied van 

één schoolvak. Voor sommige kunstvakken wordt met periodes van zes weken 

gewerkt. In de eerste en tweede klas wordt minimaal de helft van de periodes 

door de mentor zelf verzorgd. Zo is de eerste periode in de 1e klas is een 

geschiedenis periode. De ontdekkingsreizen zijn het onderwerp van die 

periode, omdat dat aansluit bij de beleving en leeftijdsfase van de leerling op 

dat moment. Ze ontdekken de wereld van de middelbare school en zichzelf in 

een nieuwe situatie.  

 

De leerling krijgt tijdens de periodeles de opdracht de lesstof op tal van 

manieren te verwerken aansluitend op hun leeftijdsfase. Uiteraard door zelf 

aantekeningen te maken en uit te werken maar, afhankelijk van het onderwerp, 

kan dat ook in de vorm van een presentatie, kaarten, het doen van proefjes, 

een gedicht of zelfs een toneelstuk. Zo wordt de leerstof en ontwikkelingsstof 

eigen gemaakt. (Met leerstof bedoelen we hier de landelijke onderwijsdoelen. . 

Dit zijn bijvoorbeeld kerndoelen en examenprogramma's, met 

ontwikkelingsstof bedoelen we stof waarvan wij vinden dat dit aansluit bij de 

leeftijdsfase en/of brede ontwikkeling van de leerling.) Iedere dag verwerkt de 
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leerling de behandelde leerstof in het periodeschrift. Zodoende is er aan het 

eind van een periode een zelfgemaakt leerboek en volgt er een toets om inzicht 

te krijgen in wat de leerling heeft geleerd.  
 

Na die drie weken volgt er een ander vak. Alle vakken komen zo aan de beurt, 

zodat aan het einde van het schooljaar alle vakken hun uren gemaakt hebben. 

Eén periode natuurkunde bijvoorbeeld, levert net zo veel uren op als een heel 

schooljaar 1 uur in de week. Periodeonderwijs geeft de leerling de kans zich 

werkelijk te verbinden met een thema door de verdiepende, intensieve aanpak. 

De vakken die in periodevorm worden gegeven zijn Nederlands, wiskunde, 

natuurkunde, biologie, scheikunde, geschiedenis en aardrijkskunde. We 

refereren verder aan de lestabel in D4 waarbij we voldoen aan het aantal 

verplicht gestelde lesuren nadat we onderzoek hebben gedaan naar SLU 

(studielasturen per vak) bij andere vrijescholen.  
 

Heterogene klassen in de middenbouw 

Onze middenbouw (klas 1, 2 en 3) heeft heterogene klassen (mavo/havo/vwo) 

waar veelzijdige ontwikkeling in denken, voelen en willen, aandacht voor de 

eigenheid van de individuele leerling en opvoeding tot zelfstandigheid centraal 

staan.  

Er wordt speciale aandacht besteed aan de didactiek die nodig is voor de 

middenbouw. De leerkrachten geven gedifferentieerd les om het evenwicht 

om de drieledigheid in hart, hoofd en handen te kunnen waarborgen en recht 

te doen aan de onderlinge verschillen in leerstijlen en/of leerniveau. Verschillen 

tussen leerlingen in kennis, inzicht en vaardigheden kunnen didactische 

uitdagingen opleveren in de klas. Door verschillende werkvormen en uitdaging- 

en beoordelingsniveaus naast elkaar in de klas te hanteren, met behoud van de 

heterogene groep, kan toch harmonieus en effectief worden samengewerkt. Er 

wordt lesgegeven en getoetst op basis- en plusniveau. 

De leerkracht houdt rekening met de niveauverschillen in de klas en geeft de 

leerlingen de ruimte om zich verder te ontwikkelen. In de loop van het 3e 

leerjaar wordt de definitieve niveaukeuze bepaald. Het voordeel van 

heterogene klassen is dat leerlingen van elkaar leren. Het kan goed zijn dat 

leerlingen met een ander opleidingsniveau uitblinken in de vakken waar hart en 

handen meer aangesproken worden. De leerkrachten van klas 1 t/m 3 geven 

naast de periodelessen en een deel van de vaklessen aan hun eigen klas, enkele 

periodes en vaklessen in de parallelklassen. Zij hebben regelmatig overleg over 

lesinhoud en andere pedagogische en didactische zaken. 
 

Vaklessen 

In de vaklessen werken we grotendeels met reguliere lesmethodes waarin het 

curriculum voor doorlopende leerlijnen, het verwezenlijken van kerndoelen en 
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de uiteindelijke diplomering zijn opgenomen. De vaksecties kiezen de methode 

die het beste aansluit bij de doelen per vak en passend bij de leeftijdsfasen. 

Ruimte voor aanvullend materiaal wordt geboden om de leerlingen zo goed 

mogelijk voor te bereiden op het verkrijgen van de benodigde competenties en 

kennis voor het examen. De secties zijn verantwoordelijk voor de doorgaande 

leerlijn en zullen inhoudelijk afspraken maken over aanpak en toetsing. In de 

wekelijkse pedagogische vergadering en tijdens studiemiddagen wordt 

regelmatig aandacht besteed aan de aansluiting van de leerlijnen bij de 

leerlingen. In het bewegingsonderwijs (gymnastiek, euritmie) leren de 

leerlingen goed bewegen en ontmoeten ze de ander.  
 

Beeldende kunstvakken  

Binnen het vrijeschoolonderwijs worden kunstzinnige en ambachtelijke vakken 

onontbeerlijk geacht voor een harmonieuze en veelzijdige ontwikkeling van de 

leerlingen. Hierin komt ook de zgn. ‘subjectwording’ van Gert Biesta, namelijk 

het eigene gestalte geven in verschillende kunstdisciplines waardoor het 

eigene (subject) zichtbaar kan worden. (2021, Eidhof, B, Janssens, Ris, J. – 

Wereldgericht onderwijs, Biesta in de praktijk). Die kunstzinnige en ambachtelijke 

vakken maken daarom structureel deel uit van het leerplan. Beeldende vakken 

voeden de natuurlijke behoefte van jonge mensen om iets moois te maken of 

kunstenaar te zijn. Bij tekenen en schilderen komen de onderwerpen ‘tekenen 

naar waarneming’, ‘werking van kleur’, ‘licht en donker’ en ‘compositie’ aan bod. 

Bij beeldhouwen en boetseren krijgt de leerling gevoel voor ruimtelijke 

proporties en de schoonheid daarvan. In de hoogste klassen ligt de nadruk 

steeds meer op het esthetische aspect. Dan kan de leerling de ontdekking doen 

dat een geslaagd werk zeggingskracht heeft en niet per se ‘mooi’ hoeft te zijn.  
 

Ambachtelijke handvaardigheid  

Respectvol leren omgaan met de omgeving en dat wat de natuur de mens 

geeft, is een voorwaarde voor een gezonde maatschappelijke toekomst. De 

maatschappij is er steeds meer één van automatisering en consumptie. Gevoel 

en betekenis voor de waarde van het ambacht en de herkomst van producten 

zijn aan het verdwijnen. Een ambacht leren wordt binnen de 

vrijeschooldidactiek gezien als een basis van het leven.  

 

Hoe kweek je groenten, hoe kook je een maaltijd, hoe maak je een stoel? Hoe 

naai je een kledingstuk? Door het maken van eten en producten leer je hoeveel 

tijd en aandacht, en ook kennis en kunde, nodig is om iets moois en lekkers te 

maken. Ook verbind je je daarmee met de natuur. Andere producten die je in 

huis hebt worden waardevoller. Hoe kan je ze repareren als ze kapot gaan? Op 

deze manier zelfvoorzienend leren leven levert de leerling een gevoel van 
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onafhankelijkheid en zelfstandigheid op. Ambachtsvakken worden in blokken 

van 3 tot 6 weken gegeven. 

 

Mercurius College hecht veel belang aan de beoefening van technisch 

ambachtelijke vakken: hout- en metaalbewerking waaronder ook koper slaan, 

elektrotechniek en textiele vormgeving. In de beoefening van deze vakken 

maakt de leerling aan de hand van een zelf opgezet plan op ambachtelijke wijze 

een voorwerp. De leerling tekent een ontwerp en gaat aan de slag om het 

werkstuk te maken. Het hele proces geeft de leerling een gevoel van 

voldoening wanneer met eigen handen een werkstuk wordt voltooid. In de 

eerste drie leerjaren leert de leerling de aard en mogelijkheden van de 

verschillende materialen kennen. In de hogere leerjaren leert de leerling deze 

op meer kunstzinnige wijze toe te passen in het vak beeldende vorming.  
 

Leerlijn muziek  

Het beoefenen van muziek heeft een harmoniserende werking op de 

opgroeiende mens. De leerling komt los van het alledaagse. Zingen en 

gelijktijdig luisteren brengt je in harmonie met de ander, jezelf en de omgeving. 

Door het ontwikkelen van de eigen stem kan de leerling tot zelfacceptatie 

komen en zichzelf als individu in een groep plaatsen. In de middenbouw heeft 

iedere leerlingen een uur muziek en koor.   

Hiermee wordt gewerkt aan een goede ritmische vaardigheid en aan het 

vermogen de harmonie in de muziek beleven. Alle leerlingen krijgen in de 

bovenbouw een uur zingen met de klas én een uur zingen met alle 

bovenbouwleerlingen in een koor. Ze werken toe naar een jaarlijkse 

kooruitvoering met orkest.  

Daarnaast kan vanaf klas 4 het kunstvak muziek gekozen worden als 

examenvak. Hierbij staan spel, muziekbeleving, samenwerken, inzicht in 

muzikale structuren en persoonlijke ontwikkeling centraal. Er wordt ook 

aandacht besteed aan muziektheorie. De leerlingen maken kennis met 

verschillende stijlen, bespelen verschillende instrumenten en vormen bandjes. 

In elk jaar wordt toegewerkt naar een presentatie. Leerlingen die eindexamen 

willen doen in muziek, krijgen bovendien Kunst Algemeen in het examenjaar. In 

dit theorievak wordt de geschiedenis van beeldende kunst, dans, toneel, 

muziek, film en fotografie behandeld. Dit wordt getoetst via een centraal 

schriftelijk examen. 
 

Leerlijn toneel  

Toneelspelen is een sociale activiteit van luisteren, meebewegen en reageren. 

Het maakt de leerling bewust van het eigene in zichzelf en van het 

gemeenschappelijke dat mensen met elkaar hebben. De leerling kan zijn 

creatieve talent ontwikkelen en zijn eigen motieven ontdekken. Alleen in goed 
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samenspel komen de verschillende rollen tot hun recht. Het vak toneel heeft 

een vaste plek in het leerplan. Tot en met het derde leerjaar staat voor alle 

leerlingen toneel op het programma. Leerlingen werken in groepjes met elkaar 

samen. In de lessen komen ze tot spel dat aan elkaar wordt getoond en met 

elkaar besproken. Het leren observeren is een essentieel onderdeel van de 

lessen. Steeds meer spelen de leerlingen met teksten uit bestaande 

toneelliteratuur. Spelenderwijs ontdekken en verwerken zij de 

theatergeschiedenis. Leerlingen bezoeken voorstellingen buiten school en 

maken daar verslagen van. In de verschillende leerjaren werken de leerlingen 

toe naar een uitvoering voor ouders en medeleerlingen. In het eindexamenjaar 

sluiten de leerlingen hun schoolcarrière af met een grote eindproductie waarin 

alle muzische kunsten samenkomen om hun eigen talenten of het nu in spel of 

in organisatie zichtbaar te maken. 
 

Leerlijn euritmie  

Euritmie is een sociale bewegingskunst, die vanuit de antroposofie is 

ontwikkeld en geïnspireerd. In deze kunstvorm wordt het karakter van muziek 

(tooneuritmie) of gesproken woord (woordeuritmie) zichtbaar gemaakt door 

bewegingen. In de pedagogie is euritmie leren staan voor jezelf in samenhang 

met de ander en soepel bewegen in een groep. Dat doe je door te bewegen op 

taal of muziek of in stilte. Door beweging word je bewust van jezelf, van de 

groep en van jezelf in de groep. Tot en met klas 4 krijgen de leerlingen twee 

lesuren euritmie per week. Eén van de twee lesuren wordt begeleid door een 

pianist.  
 

Leerlijn literatuur Nederlands  

Literatuur, Nederlandse- en wereldliteratuur, maakt een belangrijk onderdeel 

uit van het vrijeschoolleerplan. Niet alleen wordt er veel gelezen, individueel en 

in klassenverband, maar ook wordt het literair schrijven actief beoefend: 

schrijven van gedichten, verhalen en opstellen. Lezen en schrijven zijn 

vaardigheden en kwaliteiten die voor een brede ontwikkeling van belang zijn. 

Wat is er mooier dan je eigen gedicht of opstel voor te lezen in de klas? 

Leerlingen verbinden zich op deze wijze ook met cultureel erfgoed. Literatuur 

is – net als de werkelijkheid – gelaagd. Door aandacht te besteden aan dit 

fenomeen wordt bij de leerling een nieuwsgierigheid en openheid ontwikkeld 

naar de gelaagdheid van de eigen beleving. In de loop van de leerjaren bouwen 

de leerlingen een eigen leesdossier op met verslagen van de gelezen boeken. 
 
 

Leerlijn meetkunde  

In de oude Griekse cultuur werd meetkunde beleefd als ‘de taal der goden’, als 

een scholingsweg voor het denken. Meetkunde is de taal waarin de geest zich 
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uitdrukt: elke vorm is de expressie van een idee. Bij het construeren werken 

hand en verstand samen; meetkunde is niet alleen een scholing van het 

denken, ook een mobiliseren van wilskracht. Het gaat hier om de wil en het 

vermogen om constructies precies uit te voeren, de zoektocht die nodig is om 

tot een bewijs van een eigenschap te geraken. In de meetkunde wordt 

waarheid beleefbaar en ervaart de leerling de kracht van de menselijke geest. 

Er is ook een beleving van schoonheid bij een mooie, meetkundige tekening of 

een sluitend bewijs. Dit alles verklaart waarom in alle leerjaren meetkunde een 

belangrijke plaats heeft in het leerplan van vrijescholen. 
 

Jaarfeesten 

Jaarfeesten spelen een belangrijke rol in de vrijeschoolpedagogiek. De 

aandacht die op het Mercurius College via de jaarfeesten gegeven wordt aan 

de verhouding tot de seizoenen draagt bij aan het ontwikkelen van de 

verbinding van de leerlingen met de wereld om hen heen. Zo staat de mens in 

de zomertijd in een andere verhouding tot de wereld dan in de wintertijd. In de 

lente en de zomer trekken we letterlijk en figuurlijk meer naar buiten en in 

herfst en winter meer naar binnen. Het zijn waarneembare en beleefbare 

processen in de natuur, maar ook in ons eigen leven. De jaarfeesten worden in 

alle leerjaren gevierd op een manier die past bij de leeftijdsfase. Voorbeelden 

hiervan zijn het herfstfeest, de kerstmarkt, zomerfeest, etc. 

 
 

Kerndoelen en referentieniveaus  

Het onderwijs op het Mercurius College is in de onderbouw gericht op 

kerndoelen en voor taal en rekenen op de referentieniveaus, in de bovenbouw 

is het gericht op eindtermen. De kerndoelen betreffen landelijk vastgestelde 

doelen en zijn een aanduiding voor het minimumniveau per vak dat leerlingen 

na de onderbouwperiode moeten hebben bereikt. Ze beschrijven wat 

leerlingen behoren te weten, begrijpen en kunnen, passend bij de betreffende 

leerweg. Voor de realisatie van de kerndoelen gebruikt het Mercurius College 

methodes en zelf ontwikkelde lesmaterialen die deze doelen afdekken. De 

referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen 

moeten beheersen voor de Nederlandse taal en voor rekenen, en zijn landelijk 

geldend. Het Mercurius College maakt voor Nederlands en rekenen gebruik 

van methodes en zelf ontwikkelde lesmaterialen die zijn gebaseerd op dit 

referentiekader. De kerndoelen zijn verwerkt in het onderwijsprogramma van 

de middenbouwklassen tot en met de 3e klas.  
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Taal en rekenen 

In de middenbouw is extra tijd in het leerplan opgenomen om de 

taalvaardigheden van de leerlingen te vergroten. Leerlingen die op de 

basisschool achterstand hebben opgelopen kunnen extra ondersteuning 

krijgen. In het voorexamenjaar en in de examenklassen worden rekenuren voor 

alle leerlingen aangeboden. Regelmatig vindt toetsing plaats zodat de 

leerkracht en de leerling weet waar hij of zij staat met de taal- en 

rekenvaardigheid. 
 

Afsluiting  

Het Mercurius College biedt de schoolsoorten mavo, havo en vwo aan. Na het 

derde leerjaar krijgen de leerlingen een advies voor hun definitieve leerroute. In 

de PTA’s geven de vaksecties aan per leerroute hoe de toetsing en afsluiting 

plaatsvinden. Daarbij worden de kerndoelen van de examenprogramma’s 

gevolgd. Leerlingen die in het derde jaar de meeste vakken op mavo niveau 

volgen, worden in het derde jaar steeds meer voorbereid op het 

examenprogramma. 
 

Onderwijstijd  

Het Mercurius College voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot 

onderwijstijd. Vanwege het brede onderwijsaanbod wordt per leerjaar soms 

meer lessen gegeven dan vereist, zie lessentabel. Het Mercurius College 

monitort het (on-)geplande lesuitval. Met name in de eerste leerjaren probeert 

het Mercurius College uitvallende lessen te laten vervangen. Uitgangspunt is 

dat de onderwijstijd effectief wordt benut door leraren.  
 

Zittenblijven een uitzondering 

In principe krijgt elke leerling de ontwikkelingsstof die past bij de leeftijdsfase. 

Aan dit uitgangspunt houdt het Mercurius College zoveel mogelijk vast en 

zittenblijven is daarom een uitzondering. Maar als het voor de ontwikkeling van 

het kind in persoonlijke of cognitieve zin nodig is, kan een leerling een jaar 

overdoen.  
 
 

De middenbouw: drie brugklasjaren  

Voor een goede sociale ontwikkeling vinden wij het belangrijk dat leerlingen 

met verschillende vermogens en kwaliteiten bij elkaar in de klas zitten. 

Daardoor ontstaat er waardering en respect voor de verschillen tussen de 

leerlingen en leren de leerlingen elkaar te helpen in de lessen en daarbuiten. Bij 

de instroom op het Mercurius College in klas 1 wordt de leerling ingedeeld in 

een heterogene klas mavo/havo/vwo. De vaklessen Nederlands, wiskunde, 

Engels, Frans en Duits worden vanaf klas 1 op niveau gegeven. Hierdoor 
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kunnen de leerlingen al op eigen niveau werken, maar krijgen zo ook de tijd om 

hun talenten te ontwikkelen en te laten zien wat ze kunnen.  

 

De leerstof tijdens de periodes wordt gedifferentieerd aangeboden, zodat de 

leerling op het eigen niveau kan werken. Dat vraagt wel vaardigheden van de 

docenten, maar is voor de ontwikkeling van de leerlingen beter (zie ook het 

advies van de Onderwijsraad uit 2021). Zo ontstaat er waardering en respect 

voor de verschillen tussen de leerlingen en leren de leerlingen elkaar te helpen 

in de lessen en daar buiten. Aan het eind van klas 3 wordt de leerling ingedeeld 

in een leerweg (vwo, havo of mavo). Ook hier is het van belang dat leerlingen 

onderwijs krijgen dat bij hen past en waar ze voor gaan. Met gedifferentieerd 

onderwijs kan er bijvoorbeeld ook voor typische vwo leerlingen die alle vakken 

op dat niveau willen doen, een passende leerweg worden aangeboden.  

 

School Enrichment Model 

Het Mercurius College integreert het Schoolwide Enrichment Model in haar 

onderwijs. Het Schoolwide Enrichment Model (SEM) is een inspirerend model 

om leerlingen te helpen groeien in het onderwijs. Het is wetenschappelijk 

gefundeerd en is gebaseerd op succesvolle werkwijzen uit de praktijk die zijn 

ontwikkeld voor programma’s voor alle (hoogbegaafde) leerlingen. Het SEM is 

een goede schoolbrede differentiatie die álle leerlingen vooruit helpt, niet enkel 

de hoogbegaafden.  

 

Mentorklas  

Vanaf de eerste schooldag tot aan het einde van de middenbouw blijft in 

principe dezelfde mentor aan de klas verbonden. De mentor heeft een 

belangrijke rol in de schoolperiode van de leerlingen. De mentor blijft zo lang 

mogelijk bij zijn klas. Deze geeft ook veel les in de eigen klas want naast zijn 

eigen vak geeft de mentor ook een aantal periodes en mentorles. Zo is er 

begeleiding in de eigen klas en verloopt de overgang van basisschool naar 

middelbaar onderwijs geleidelijk en soepel. Het lerarenteam werkt intensief 

samen om de leerlingen goed te begeleiden. De mentor verzorgt een groot deel 

van de lessen waardoor de overgang van basisschool naar middelbaar 

onderwijs goed verloopt en hij of zij de leerlingen goed leert kennen. De 

vreemde talen en wiskunde worden in principe gegeven door vak- 

leerkrachten. Het lerarenteam werkt intensief samen om de leerlingen goed te 

begeleiden. 
 
Klassenuren 

De leerlingen hebben in klas 1 en 2 vier klassenuren per week. In klas 3 en 4 

zijn er drie klassenuren. Dan maken zij onder begeleiding van de mentor het 

huiswerk en oefenen zij studievaardigheden. 
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Huiswerk 

Huiswerk maken is een leerproces voor de leerling: ben je goed op de hoogte, 

schrijf je het goed op, kun je het werk overzien en plannen? Hiermee leert de 

leerling om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen 

ontwikkelingsproces; het ontwikkelen van zelfkennis en zelfreflectie wordt 

gestimuleerd. Uiteraard krijgt de leerling de tijd om deze vaardigheden te 

ontwikkelen. Het gaat onder andere om goed noteren, plannen, vooruitdenken 

en structureren van werk. Voor ouders en school ligt hier een rol ‘langs de 

zijlijn’ met hulp, tips, stimulans, feedback en coaching. De gemiddelde 

huiswerklast per dag voor de periodelessen is ongeveer 30 minuten. Voor de 

vaklessen geldt ongeveer 15 minuten huiswerktijd per les. 
 

 

Bovenbouw: klas 4,5,6 

Vrijeschoolonderwijs, uitgangspunten voor de bovenbouw 

Het vrijeschoolonderwijs wil dat antwoorden worden gegeven op de vragen 

van leerlingen: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Het vrijeschoolonderwijs wil 

dat de leerling een evenwichtige vorming ondergaat als denkend, voelend en 

strevend wezen, dat de leerling een brede basis van kennis en vaardigheden en 

een attitude ontwikkelt waardoor hij opgewassen is tegen de veranderende 

eisen van onze maatschappij en het beroepsleven.  

 

Het vrijeschoolonderwijs wil dat interesse gewekt wordt voor de wereld, de 

leerling zich verbonden voelt met zijn omgeving en zijn verantwoordelijkheid 

neemt en een bijdrage levert aan de veranderende samenleving. Verder is van 

belang binnen dit onderwijs dat de leerling met enthousiasme zijn eigen weg 

leert gaan waarbij hij op zichzelf en zijn omgeving genuanceerd kan reflecteren 

en besluitvaardig leert handelen. Het onderwijs is er op gericht dat leerlingen 

zich diepgaand kunnen verbinden via de leerstof met zichzelf, met de ander en 

met de samenleving.  

 

De lesstof is ontwikkelingsgericht op de leeftijdsfasen van de leerling en sluit 

aan op de fysieke én psychologische ontwikkeling van de leerling. Het 

onderwijs beoogt middels deze zogenaamde ontwikkelingsstof om aan te 

sluiten bij de belevingswereld van de leerling en daarmee het enthousiasme te 

wekken voor zijn omringende wereld. Zo kan de leerling zich persoonlijk 

ontwikkelen op cognitief, creatief en sociaal-emotioneel vlak. Daarnaast wordt 

er dusdanig lesgegeven dat de leerling ruimte krijgt voor zijn eigen leervragen 
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en samen met de leerkracht en klasgenoten naar oplossingen en antwoorden 

zoekt van actuele vraagstukken. 
 
Gepersonaliseerd leren vanaf de 4e klas 

Op het Mercurius College werken we vanaf de vierde klas met een 

gepersonaliseerde bovenbouw. Het vrijeschoolonderwijs heeft daar inmiddels 

(op diverse plaatsen) de nodige ervaring mee opgedaan. Omdat het aansluit bij 

de aandacht voor persoonsgericht onderwijs geven, wordt deze keuze vooral 

pedagogisch-didactisch gemotiveerd en uitgewerkt. Daarnaast is het voor de 

beginjaren van een nieuwe school ook praktisch vanwege de kleinere 

groepsomvang voor een bepaald examenvak. De leerlingen in de bovenbouw 

krijgen periodeonderwijs met breed aanbod van vakken met daarin ook 

examenstof. Daarnaast komen vakleerkrachten van de gekozen 

examenvakkenlangs voor instructies en inspiratiemomenten. Daarnaast gaan 

de leerlingen ook zelfstandig werken aan de eindexamenvakken en krijgen 

extra kunst, maar wel minder dan in de onderbouw. De vaklessen worden op 

maat afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben en ook de toetsen vinden 

gepersonaliseerd plaats. Het gaat hier dus om heterogene groepen met 

verschillende niveaus.  In de dagelijkse onderwijspraktijk betekent dit enerzijds 

dat leerlingen van verschillende niveaus en jaarlagen in een transparante, 

gevarieerde en flexibele leeromgeving begeleid worden door nestors en- 

vakleerkrachten op hun persoonlijke leerroute. Anderzijds volgen leerlingen in 

hun eigen heterogene stamklas met leeftijdsgenoten periode- kunst- en 

bewegingsonderwijs in vaste blokken in het rooster. De dag begint dus met 

periodeonderwijs, ook voor de bovenbouw leerlingen van het Mercurius 

College. Ook is er ruimte voor (ambachtelijk) kunstonderwijs, filosofie, 

levensbeschouwing, muziek, sport, drama. Daarnaast heeft elke leerling 

minimaal één keer per week een gesprek met zijn nestor.  
 
Vaklessen 

De leerkracht bereidt korte inspiratiesessies voor. De rest van de leerstof kan 

via andere mogelijkheden individueel of in groepsvorm verwerkt worden. 

Hierbij denken we aan: 

• Onderzoeksopdrachten (gebruik van internetbronnen, literatuur, 

bibliotheek, publicaties, partners uit bedrijfsleven en specialisten). 

• Zelf samen te stellen digitale leermodules (vo-content, al dan niet 

middels een digitaal platform). 

• Practica die ze met modules zelf kunnen uitvoeren en verwerken. 

• Papers en werkstukken waarbij ze ook hun creativiteit kunnen laten 

zien. 

• Opiniestukken/debatten 
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De bedoeling is dat leerlingen keuzemogelijkheden krijgen in hoe ze leerstof 

verwerken. Dit sluit mooi aan op Schoolwide Enrichment Model van Renzulli in 

de middenbouw. Er zijn keuzeopdrachten waaruit de leerling kan kiezen wat 

het best bij hem aansluit.  

Na de profielkeuze kunnen leerlingen afhankelijk van de richting die ze kiezen 

al meer de focus leggen op de vakken die ze gekozen hebben. De leerlingen 

kunnen vakken op verschillende niveaus kunnen doen of eventueel eerder 

examen doen voor één of meerdere vakken. 
 

Nestor en vakleerkrachten 

Er is dus onderscheid tussen verschillende rollen van leerkrachten: 

• De nestor begeleidt het leerproces en de persoonlijke ontwikkeling van 

de leerling, helpt hem met plannen en organiseren van het werk.  

• De vakleerkracht is verantwoordelijk voor de vakkennis en het 

programma van toetsing en afsluiting in periodeonderwijs en vaklessen. 

De nestor begeleidt maximaal 15 leerlingen inhoudelijk en procesmatig.  
 
 

Reizen en excursies 

Werkweek boerderij in 1e klas 

Aan het eind van het eerste schooljaar wordt een werkweek gehouden op een 

biologisch-dynamische land- en/of tuinbouw en veeteelt bedrijf. De biologisch-

dynamische landbouw houdt voor en tijdens het verbouwen van de gewassen 

in alle opzichten rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos. In 

deze werkweek gaan de kinderen aan de slag op de plek waar hun eten 

vandaan komt. De leerlingen krijgen een ervaring en inzicht in het boerenwerk 

en de levensprocessen die ons voedsel voortbrengen. 
 
Survivalweek in de 2e klas 

Aan het einde van het schooljaar beleven de leerlingen een grensverleggende 

survivalweek in de Ardennen. Het comfortabele dagelijkse leven wordt 

vervangen door een eenvoudig, sportief en uitdagend kampleven. Voortdurend 

worden hun uithoudingsvermogen en moed op de proef gesteld. Op het 

programma staan onder andere kajakken, mountainbiken, boomtoppentocht, 

grottentocht, wandeltochten en abseilen. Door al deze verschillende 

activiteiten leren de leerlingen zichzelf en elkaar goed kennen.  
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Landmeten 

In de 3e klas is er een zogeheten landmeetweek. Als echte landmeters 

beschrijven en meten leerlingen een bepaald gebied in Nederland. In deze 

week staat de integratie van aardrijkskunde, wiskunde, sport en spel centraal.  
 
Cultuurreis in het eindexamenjaar 

Deze cultuurreis voert de leerlingen langs oude en moderne kunst en 

architectuur in een gezamenlijk uitgekozen wereldstad. De reis wordt door 

specifieke opdrachten verbonden met een bewuste persoonlijke beleving. De 

eerste drie dagen staan in het teken van de biografie. De leerlingen blikken 

terug op hun eigen leven en onderzoeken hoe ze geworden zijn tot wie ze nu 

zijn. Dit gebeurt in de veilige sociale omgeving van de klas op een plek ver van 

huis. Het persoonlijke van elke biografie verbindt zich met de 

kunstgeschiedenis en komt in kunstzinnige beelden tot leven. Door de 

kunstreis met de biografiedagen leren de leerlingen zichzelf en elkaar echt 

kennen. Als hechte groep en extra gemotiveerd komen zij terug. Dit geeft een 

bijzondere kwaliteit aan hun samenwerken in de laatste maanden van hun 

vrijeschooltijd. 
 
Maatschappelijke stages 

Maatschappelijke stages hebben een vaste plek in het leerplan. Door de stages 

maakt de leerling kennis met het nemen van verantwoordelijkheid voor een 

gemeenschappelijk belang. Het geeft een bredere kijk op de samenleving en 

stimuleert de ondernemerszin. De maatschappelijke stage draagt bij aan de 

burgerschapsvorming. In klas 3 lopen de leerlingen een winkelstage en in klas 4 

een stage bij een sociale instelling. Tijdens hun stages schrijven de leerlingen 

een stageverslag, uitwerkingen van opdrachten en de beantwoording van een 

vooraf opgestelde onderzoeksvraag. 
 
 



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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Inspectie van het Onderwijs 
Ministerie van Onderwijs, Culniur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 2730 3500 GS Utrecht 

Mercurius college 

Molenstraat 22 
2611 KA Delft 

Datum 30-11-2021 
Betreft Bevestiging gesprek met initiatiefnemer 

Geachte 

De Inspectie van het Onderwijs (hierna.: inspectie) heeft van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO) de melding ontvangen dat u een aanvraag heeft ingediend voor 
bekostiging van een nieuwe school 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 tot het stichten van een school. 

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 
initiatiefnemer, waarin u het initiatief nader kunt toelichten. 

Met u is afgesproken dat dit gesprek zal plaatsvinden op dinsdag 15 februari 
2022 14:00- 16:00 op het inspectiekantoor te Utrecht, St.-Jacobsstraat 200, 
3511 BT Utrecht. Mijn collega •••••••••• zal samen met mij aan dit 
gesprek 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 Adv ieska der Meer Ruimte Voo r Nieuwe Scholen. 

Met vriendelijke groet, 

Locatie Utrecht 
St.-Jacobsstraat 200 
3511 BT Utrecht 

www. onderwijsinspectie . n 1 

Contact 

T 

Referentie 

Bijlage 
Agenda 

Pagina 1 van 1 

@owinsp.nl 
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-----------------------
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geachte heer/mevrouw, 

mrvns_centraal < mrvns-centraal@owinsp.nl > 

maandag 4 april 2022 13:59 
DUO Dienstpostbus MRvNS 
MRvNS Advies aan minister 
MRvNS advies aan minister Mercurius 
begeleidende brief - advies aan minister 

Mercurius college 
pdf; MRvNS 

Mercurius.docx 

In de bijlagen ontvangt u van ons de begeleidende brief Advies en het Advies ·aan minister van het initiatief
Mercurius college. 

Met vriendelijke groet, 

Kantoor Zwolle 

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

T 
@ow insp .nl 

www .onderwijsinspectie .nl 
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