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1.	  	   Inleiding	  
	  
Het	  Bernardinuscollege	  is	  een	  gemeenschap	  van	  drie	  scholen.	  Deze	  scholen	  zijn	  de	  school	  voor	  
mavo/havo	  van	  het	  Bernardinuscollege,	  het	  atheneum	  van	  het	  Bernardinuscollege	  en	  het	  gymnasium	  
van	  het	  Bernardinuscollege.	  Deze	  afzonderlijke	  scholen	  werken	  intensief	  samen.	  Het	  doel	  van	  de	  
samenwerking	  is	  om	  leerlingen	  beter	  in	  staat	  te	  stellen	  een	  diploma	  te	  behalen,	  om	  leerlingen	  meer	  
kansen	  te	  geven	  om	  vervolgonderwijs	  met	  gunstig	  resultaat	  te	  volgen	  en	  om	  onderwijsvoorzieningen	  
doelmatig	  te	  gebruiken	  (artikel	  25a	  Wet	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs).	  Dit	  wetsartikel	  geeft	  het	  
bevoegd	  gezag	  de	  mogelijkheid	  om	  leerlingen	  lessen	  te	  laten	  volgen	  op	  een	  andere	  school	  dan	  waar	  
ze	  ingeschreven	  staan.	  Het	  Bernardinuscollege	  maakt	  hier	  alleen	  gebruik	  van	  in	  de	  bovenbouw	  van	  
het	  atheneum	  en	  het	  gymnasium.	  Om	  voor	  beide	  typen	  leerlingen	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  
pakketsamenstelling	  mogelijk	  te	  maken,	  worden	  de	  clusterschema’s	  van	  de	  verschillende	  scholen	  zo	  
op	  elkaar	  afgestemd	  dat	  het	  mogelijk	  wordt	  dat	  leerlingen	  van	  het	  atheneum	  lessen	  volgen	  op	  het	  
gymnasium	  en	  dat	  leerlingen	  van	  het	  gymnasium	  lessen	  volgen	  op	  het	  atheneum.	  Van	  deze	  
mogelijkheid	  wordt	  alleen	  gebruik	  gemaakt	  als	  de	  doelmatigheid	  van	  de	  besteding	  van	  de	  
onderwijsfinanciën	  in	  het	  gedrang	  komt.	  
	  
2.	  	   Plaatsbepaling	  
	  
Het	  gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  is	  in	  1930	  opgericht	  door	  de	  paters	  Franciscanen	  en	  in	  
1968	  in	  het	  kader	  van	  de	  Mammoetwet	  binnen	  het	  vwo	  ondergebracht.	  Van	  oudsher	  is	  het	  
gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  een	  open	  ontmoetingsplaats	  voor	  leerlingen	  van	  allerlei	  
gezindten.	  Het	  gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  is	  een	  school	  op	  katholieke	  grondslag	  met	  
Franciscaanse	  accenten,	  waar	  christelijke	  normen	  en	  waarden	  als	  essentiële	  vormingselementen	  
worden	  beschouwd	  en	  waar	  ieder	  mens	  telt.	  Het	  gymnasium	  bereidt	  leerlingen	  voor	  op	  een	  
wetenschappelijke	  vervolgopleiding.	  	  
Het	  gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  maakt	  onderdeel	  uit	  van	  de	  Stichting	  Voortgezet	  
Onderwijs	  Parkstad	  Limburg	  (SVO|PL).	  Deze	  stichting	  is	  ook	  het	  bevoegd	  gezag	  van:	  het	  atheneum	  
van	  het	  Bernardinuscollege	  in	  Heerlen,	  de	  mavo/havo-‐school	  van	  het	  Bernardinuscollege	  in	  Heerlen,	  
het	  Charlemagnecollege	  in	  Kerkrade/Landgraaf,	  het	  Herlecollege	  in	  Heerlen,	  het	  
Sintermeertencollege	  in	  Heerlen	  en	  de	  twee	  Praktijkscholen	  Parkstad	  Limburg	  in	  Heerlen.	  	  
	  
De	  missie	  

	  
Het	  vormen	  van	  jonge	  mensen	  op	  intellectueel,	  cultureel	  en	  maatschappelijk	  gebied	  en	  hen	  
voorbereiden	  op	  de	  toekomst	  door	  hen	  uit	  te	  dagen	  met	  gedegen,	  motiverend	  en	  inspirerend	  
onderwijs	  dat	  voortkomt	  uit	  een	  rijke,	  op	  Franciscaanse	  grondslag	  gebaseerde	  onderwijs-‐	  en	  
vormingstraditie.	  
	  
Uitwerking	  van	  de	  missie	  

	  
In	  de	  missie	  staan	  de	  werkwoorden	  vormen,	  voorbereiden	  en	  uitdagen	  centraal.	  
	  
Bij	  vormen	  gaat	  het	  om	  de	  hele	  persoonlijkheid	  in	  relatie	  tot	  de	  maatschappelijke	  omgeving.	  De	  
school	  biedt	  daartoe	  een	  hechte	  basis	  en	  heldere	  structuur,	  waarin	  de	  jonge	  mens	  kan	  groeien	  in	  
zichzelf	  en	  zijn	  omgeving.	  Vorming	  is	  het	  ruimte	  en	  gestalte	  geven	  aan	  de	  intellectuele,	  emotionele,	  
sociale,	  culturele,	  maatschappelijke	  en	  levensbeschouwelijke	  ontwikkeling	  die	  gericht	  is	  op	  de	  
persoon	  van	  de	  leerling	  in	  diens	  relatie	  tot	  mens	  en	  maatschappij.	  Het	  gaat	  om	  menswording.	  
	  
Het	  typerende	  kenmerk	  van	  vorming	  in	  schoolverband	  is	  de	  samenhang	  binnen	  het	  curriculum.	  Dit	  
komt	  tot	  uitdrukking	  in	  het	  aanbod	  van	  vakken	  en	  lessen,	  in	  een	  breed	  scala	  aan	  buitenlesactiviteiten	  
en	  in	  een	  goede	  leerlingbegeleiding	  in	  de	  ruimste	  zin	  van	  het	  woord.	  
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Vorming	  is	  geen	  doel	  op	  zichzelf,	  maar	  kent	  uitgangspunten,	  doelstellingen	  en	  een	  methodiek.	  
Hiermee	  komen	  we	  op	  het	  tweede	  werkwoord:	  voorbereiden.	  Onze	  vorming	  heeft	  als	  doel	  een	  
voorbereiding	  te	  zijn	  op	  de	  toekomst.	  De	  leerlinge	  zal	  zichzelf	  en	  zijn	  wereld	  dienen	  te	  ontdekken	  en	  
te	  leren	  kennen.	  Die	  toekomst	  is	  ongewis,	  complex	  en	  verrassend.	  Wanneer	  wij	  echter	  de	  leerling	  die	  
kennis	  en	  kunde	  leren	  om	  zich	  in	  het	  nu	  staande	  te	  kunnen	  houden,	  dan	  geven	  wij	  hem	  tegelijkertijd	  
de	  inzichten	  en	  de	  vaardigheden	  mee	  om	  dat	  ook	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  doen.	  
	  
Zo	  komen	  we	  bij	  het	  derde	  werkwoord:	  uitdagen.	  Uitdagen	  betekent	  aanzetten	  tot	  leren,	  tot	  
menswording.	  Uitdagend	  onderwijs	  dient	  gedegen	  te	  zijn.	  Gedegen	  in	  de	  zin	  van	  een	  hoge	  kwaliteit	  
als	  het	  gaat	  om	  de	  vakkennis	  en	  de	  pedagogische	  en	  didactische	  vaardigheden	  van	  docenten.	  Het	  
dient	  motiverend	  en	  inspirerend	  te	  zijn	  in	  de	  zin	  van	  opwekkend	  tot	  leergierigheid,	  betekenisvol	  en	  
zingevend	  naar	  het	  leren	  en	  het	  mens-‐zijn	  van	  de	  leerling	  toe.	  
	  
Vormen,	  voorbereiden	  en	  uitdagen	  zijn	  relationele	  werkwoorden	  en	  gebaseerd	  op	  
gemeenschappelijk	  gedeelde	  waarden.	  Vorming,	  voorbereiding	  en	  uitdaging	  kunnen	  slechts	  
succesvol	  plaatsvinden	  in	  een	  goede,	  respectvolle	  en	  vertrouwensvolle	  relatie	  tussen	  onderwijzende	  
en	  onderwijsondersteunende	  medewerkers	  enerzijds	  en	  leerlingen	  anderzijds.	  Hetzelfde	  dient	  
onvoorwaardelijk	  de	  relaties	  binnen	  de	  aan	  de	  school	  verbonden	  medewerkers	  en	  binnen	  de	  
leerlingengroep	  te	  kenmerken.	  Samen	  zullen	  docenten	  en	  hun	  leerlingen	  werken	  aan	  het	  gezamenlijk	  
geformuleerd	  doel:	  menswording.	  
Voor	  het	  motiveren	  van	  de	  leerling	  is	  het	  opbouwen	  en	  onderhouden	  van	  een	  open	  relatie	  een	  
eerste	  vereiste.	  Deze	  open	  relatie	  bestaat	  uit	  het	  tonen	  van	  interesse	  in	  de	  leerling,	  het	  presenteren	  
van	  inhoudelijk	  vakmanschap	  en	  het	  gebruiken	  van	  uitdagende,	  stimulerende,	  boeiende	  en	  vooral	  
effectieve	  werkvormen.	  Daar	  waar	  mogelijk	  krijgen	  leerlingen	  eigen	  verantwoordelijkheid	  wat	  betreft	  
planning	  en	  vormgeving	  van	  hun	  leerproces.	  	  
	  
Vorming,	  voorbereiding	  en	  uitdaging	  kunnen	  niet	  zonder	  het	  formuleren	  van	  gemeenschappelijke	  
waarden	  als	  uitgangspunten	  die	  hun	  nut	  en	  werking	  in	  de	  geschiedenis	  hebben	  bewezen	  en	  voor	  het	  
heden	  en	  de	  toekomst	  ‘als	  een	  lamp	  voor	  de	  voeten’	  kunnen	  zijn.	  
	  
De	  Franciscaanse	  traditie	  zoals	  die	  vanaf	  1913	  in	  het	  Bernardinuscollege	  gestalte	  krijgt,	  koppelt	  het	  
studieuze	  van	  Bernardinus	  van	  Siëna	  aan	  het	  warmmenselijke	  van	  Franciscus	  van	  Assisi.	  Bernardinus	  
staat	  voor	  degelijk	  onderwijs	  en	  diepgaand	  onderzoeken,	  voor	  docenten	  die	  eisen	  stellen	  en	  bij	  
zichzelf	  en	  de	  leerlingen	  het	  beste	  naar	  boven	  willen	  halen,	  voor	  ordelijke	  en	  gedisciplineerde	  studie	  
waarin	  mensen	  aan	  elkaar	  dienstbaar	  zijn	  om	  het	  doel	  van	  hun	  studie	  te	  bereiken.	  Franciscus	  staat	  
voor	  de	  directe	  zorg	  aan	  elkaar	  die	  zichtbaar	  wordt	  in	  goede	  onderlinge	  verhoudingen,	  voor	  het	  
vieren	  van	  het	  leven,	  voor	  de	  aandacht	  voor	  lief	  en	  leed,	  voor	  de	  zorg	  voor	  een	  menswaardige	  
omgeving,	  voor	  de	  dankbaarheid	  voor	  en	  de	  verwondering	  over	  het	  leven	  en	  de	  wereld	  als	  gave,	  
waarvoor	  wij	  als	  rentmeesters	  zorgdragen.	  Met	  het	  evangelie	  als	  richtsnoer	  streefden	  Bernardinus	  
en	  Franciscus	  naar	  humanisering	  van	  mens	  en	  samenleving.	  Voor	  ons	  betekent	  dit	  dat	  wij	  leerlingen	  
willen	  vormen	  tot	  zelfstandige,	  positieve,	  kritische	  en	  geëngageerde	  burgers	  in	  een	  multiculturele	  en	  
mondiale	  samenleving,	  waarvan	  respect,	  verdraagzaamheid	  en	  vriendelijkheid	  de	  hoekstenen	  zijn.	  
Voor	  cynisme,	  sarcasme,	  discriminatie	  en	  uitsluiting	  is	  daarin	  geen	  plaats.	  
	  
Wat	  het	  onderwijs	  betreft:	  vakinhouden	  zijn	  altijd	  waardebepaald,	  geladen	  met	  oordelen	  waarover	  
nagedacht	  moet	  worden	  en	  ten	  opzichte	  waarvan	  keuzes	  gemaakt	  moeten	  worden.	  De	  Franciscaans	  
geïnspireerde	  vorming	  biedt	  een	  schat	  aan	  idealen,	  uitgangspunten	  en	  vormingsdoelen	  die	  bij	  dit	  
nadenken	  en	  bij	  het	  maken	  van	  keuzes	  een	  richting	  kunnen	  aangeven.	  Oud-‐leerlingen	  van	  het	  college	  
hebben	  die	  ooit	  eens	  als	  volgt	  geformuleerd:	  onbaatzuchtigheid,	  beschikbaarheid,	  creativiteit,	  
levensvreugde,	  vitaliteit,	  originaliteit,	  broederschap	  en	  zusterschap,	  vrijheid	  in	  verantwoordelijkheid	  
en	  radicale	  humaniteit.	  Op	  basis	  hiervan	  komt	  het	  beste	  in	  een	  mens	  naar	  voren.	  
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3.	   Het	  onderwijs	  aan	  het	  gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  
	  
3.1	   Het	  reguliere	  onderwijsaanbod	  
	  
In	  1930	  werd	  het	  ‘Gymnasium	  van	  St.	  Bernardinus’	  met	  20	  leerlingen	  in	  de	  eerste	  en	  10	  leerlingen	  in	  
de	  tweede	  klas	  opgericht.	  Het	  doel	  van	  het	  gymnasium	  was	  aanvankelijk	  om	  leerlingen	  die	  wilden	  
intreden	  in	  de	  orde	  van	  de	  Franciscanen	  voor	  te	  bereiden	  op	  de	  studie	  van	  theologie	  en	  filosofie.	  
Daarnaast	  konden	  HBS-‐leerlingen	  zich	  door	  een	  tweejarige	  cursus	  met	  vooral	  Grieks	  en	  Latijn	  
voorbereiden	  op	  een	  universitaire	  studie.	  
Ontwikkelingen	  in	  kerk	  en	  samenleving	  leidden	  ertoe	  dat	  de	  doelstellingen	  aangepast	  werden	  aan	  de	  
vragen	  van	  de	  tijd.	  De	  kern	  is	  het	  bijbrengen	  van	  basiskennis	  in	  verschillende	  vakken	  en	  training	  in	  
wetenschappelijke	  denk-‐	  en	  werkmethoden	  ten	  behoeve	  van	  een	  universitaire	  vervolgopleiding.	  
Hierbij	  ligt	  het	  accent	  op:	  	  

• de	  aandacht	  voor	  de	  klassieken	  (taal,	  literatuur,	  geschiedenis	  en	  cultuur);	  
• de	  invloed	  van	  de	  klassieken	  op	  de	  maatschappelijke,	  politieke,	  historische,	  

wetenschappelijke,	  literaire	  en	  culturele	  denkwereld	  van	  West-‐Europa;	  
• aandacht	  voor	  de	  exacte	  wetenschappen;	  
• aandacht	  voor	  cultuur,	  taalkunde	  en	  filosofie;	  
• de	  specifiek	  wetenschappelijke	  training,	  die	  het	  interpreteren	  en	  analyseren	  van	  moeilijke	  

teksten	  met	  zich	  meebrengt	  en	  die	  ook	  van	  bijzondere	  betekenis	  is	  voor	  de	  studie	  van	  exacte	  
vakken	  vanwege	  het	  analytische	  karakter	  van	  de	  klassieke	  talen.	  

	  
Het	  eigene	  van	  de	  gymnasiale	  vorming	  is,	  met	  andere	  woorden,	  de	  kennismaking	  met	  de	  taal	  en	  de	  
cultuur	  van	  Grieken	  en	  Romeinen.	  Beide	  beschavingen	  hebben	  de	  basis	  gelegd	  voor	  onze	  huidige	  
samenleving.	  Onze	  politiek,	  recht,	  cultuur,	  taal,	  filosofie	  en	  levensbeschouwing,	  kunst,	  architectuur	  
en	  literatuur	  zijn	  nog	  steeds	  doordrongen	  van	  de	  klassieke	  beschaving.	  
	  
Het	  onderwijs	  van	  het	  Bernardinuscollege	  richt	  zich	  op	  de	  volgende	  doelen	  :	  

-‐	   	  het	  verwerven	  van	  kennis	  en	  inzicht	  en	  het	  aanleren	  van	  vaardigheden;	  
- het	  leren	  zelfstandig	  werken;	  
- het	  leren	  communiceren;	  
- het	  leren	  reflecteren	  op	  het	  eigen	  leerprocessen	  op	  de	  toekomst;	  
- het	  bevorderen	  van	  een	  goede	  leerattitude;	  
- het	  werken	  aan	  vakoverstijgende	  projecten;	  
- het	  zorgdragen	  voor	  een	  goede	  en	  zorgvuldige	  determinatie;	  
- het	  zorgdragen	  voor	  een	  goede	  aansluiting	  op	  de	  basisschool	  en	  naar	  het	  

vervolgonderwijs.	  
	  
3.1.1	  De	  onderbouw:	  de	  eerste	  klas	  	  
	  
In	  de	  eerste	  klas	  worden	  leerlingen	  geplaatst	  met	  een	  gymnasiumadvies	  of	  VWO-‐advies.	  
	  
De	  toelatingscriteria	  voor	  toelating	  op	  de	  eerste	  klas	  van	  het	  gymnasium,	  zijn	  als	  volgt:	  
	  
I:	  Advies	   II:	  cito	  (richtgetallen)	   III:	  LVS	  
Gymnasium	   545-‐550	   A	  
	  	  
I:	  advies.	  Het	  advies	  wordt	  uitgesproken	  door	  de	  leerkracht(en)	  van	  groep	  8	  van	  de	  basisschool.	  	  
II:	  cito.	  Met	  cito	  wordt	  bedoeld	  de	  cito-‐standaardscore.	  
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III:	  LVS.	  LVS	  staat	  voor	  LeerlingVolgSysteem.	  Er	  wordt	  gekeken	  naar	  de	  behaalde	  scores	  in	  groep	  8	  bij	  
de	  onderdelen:	  begrijpend	  lezen	  (een	  belangrijk	  onderdeel),	  rekenen-‐wiskunde	  algemeen,	  spelling	  
werkwoordsvormen	  en	  spelling	  moeilijke	  woorden.	  
	  
Het	  advies	  van	  de	  basisschool	  (I)	  blijft	  voor	  ons	  het	  belangrijkste	  uitgangspunt	  als	  het	  gaat	  om	  
plaatsing	  in	  een	  bepaalde	  eerste	  klas.	  De	  indicatoren	  ‘cito’	  (II)	  en	  ‘LVS’	  (III)	  zijn	  wel	  richtinggevend,	  
maar	  niet	  doorslaggevend.	  De	  genoemde	  getallen	  bij	  de	  cito	  zijn	  richtgetallen.	  Wij	  vragen	  aan	  de	  
basisscholen	  over	  ieder	  kind	  een	  eenduidig	  advies	  uit	  te	  brengen.	  Naast	  bovenstaande	  indicatoren,	  
wordt	  ook	  de	  wens	  van	  ouder(s)/verzorger(s)	  en	  kind	  bij	  de	  plaatsing	  meegenomen.	  De	  uiteindelijke	  
beslissing	  wordt	  door	  de	  interne	  toelatingscommissie	  van	  het	  Bernardinuscollege	  genomen.	  
	  
In	  de	  eerste	  klas	  worden	  de	  leerlingen	  nauwkeurig	  gevolgd	  en	  aan	  het	  einde	  van	  het	  eerste	  leerjaar	  
wordt	  bepaald	  wat	  het	  beste	  vervolgtraject	  voor	  iedere	  leerling	  is.	  Aangezien	  de	  eerste	  klassen	  
gymnasium	  homogeen	  zijn,	  worden	  verreweg	  de	  meeste	  leerlingen	  (90%	  -‐	  95%)	  bevorderd	  naar	  de	  
tweede	  klas	  van	  het	  gymnasium.	  Enkele	  leerlingen	  stromen	  door	  naar	  2	  atheneum.	  
Ook	  na	  de	  leerjaren	  2	  en	  3	  is	  overstappen	  naar	  een	  ander	  schooltype	  mogelijk.	  Bij	  de	  bevordering	  
naar	  de	  vierde	  klas,	  moet	  iedere	  leerling	  op	  de	  juiste	  school	  zitten.	  De	  toetsing	  en	  een	  juiste	  
studiehouding	  zijn	  zeer	  belangrijke	  instrumenten	  om	  de	  leerlingen	  goed	  te	  determineren.	  Het	  
spreekt	  dan	  ook	  voor	  zich	  dat	  aan	  de	  toetsing	  grote	  zorgvuldigheid	  wordt	  besteed	  door	  de	  secties	  en	  
de	  individuele	  docenten.	  	  
	  
In	  de	  eerste	  klas	  verzorgt	  de	  mentor	  naast	  het	  mentoruur	  ook	  studielessen	  ‘leren	  leren’.	  De	  
vakdocenten	  spelen	  in	  op	  de	  vaardigheden	  die	  de	  leerlingen	  in	  de	  studielessen	  aangeleerd	  krijgen.	  
Ook	  worden	  hulplessen	  aangeboden	  in	  de	  vakken	  Nederlands,	  Latijn,	  Frans,	  Engels	  of	  wiskunde.	  	  
In	  het	  eerste	  trimester	  wordt	  gewerkt	  met	  ‘het	  kleine-‐stapjesplan’.	  In	  die	  periode	  wordt	  door	  middel	  
van	  kleine	  stofeenheden	  de	  overstap	  van	  de	  basisschool	  naar	  de	  school	  voor	  voortgezet	  onderwijs	  
vergemakkelijkt.	  Tevens	  worden	  tot	  de	  herfstvakantie	  geen	  cijfers	  lager	  dan	  een	  4,0	  gegeven.	  
In	  de	  eerste	  klas	  worden	  alle	  leerlingen	  gescreend	  op	  leerproblemen,	  zoals	  dyslexie.	  Leerlingen	  met	  
een	  dyslexieverklaring	  ontvangen	  een	  dyslexiepas	  waarop	  de	  individuele	  faciliteiten	  vermeld	  staan.	  
Voor	  Nederlands,	  Engels,	  Frans	  en	  wiskunde	  wordt	  remedial	  teaching	  aangeboden.	  Vanaf	  leerjaar	  
twee	  worden	  de	  RT	  lessen	  uitgebreid	  met	  het	  vak	  Duits.	  Daarnaast	  wordt	  faalangstreductietraining	  
aangeboden.	  	  
	  
3.1.2 De	  onderbouw:	  de	  tweede	  en	  derde	  klassen	  
	  
Begon	  de	  leerling	  in	  de	  eerste	  klas	  met	  Latijn,	  in	  de	  tweede	  klas	  maakt	  hij	  kennis	  met	  Grieks.	  In	  dit	  
tweede	  leerjaar	  kunnen	  de	  leerling	  en	  zijn	  docenten	  nader	  bezien	  of	  er	  bij	  hem	  voldoende	  basale	  
vaardigheden	  en	  interesses	  aanwezig	  zijn	  die	  wijzen	  op	  een	  potentiële	  academische	  grondhouding	  ,	  
die	  het	  mogelijk	  maakt	  om	  de	  opleiding	  aan	  het	  gymnasium	  voort	  te	  zetten.	  
Aan	  het	  einde	  van	  de	  tweede	  klas	  wordt	  de	  leerling,	  wanneer	  hij	  voldoet	  aan	  de	  overgangsnormen,	  
bevorderd	  naar	  de	  derde	  klas	  gymnasium.	  Bij	  niet-‐bevordering	  geldt	  dat	  alleen	  wanneer	  de	  docenten	  
van	  de	  overgangsvergadering	  vaststellen	  dat	  voortzetting	  van	  de	  studie	  aan	  het	  gymnasium	  niet	  
zinvol	  is,	  vindt	  een	  overstap	  naar	  een	  ander	  schooltype	  plaats.	  	  
	  
De	  derde	  klas	  vormt	  de	  schakel	  tussen	  de	  onderbouw	  en	  de	  Tweede	  Fase.	  De	  leerling	  kiest	  in	  dat	  jaar	  
zijn	  profiel.	  De	  uiteindelijke	  profielkeuze	  is	  de	  afronding	  van	  een	  keuzeproces,	  dat	  intensief	  door	  
vakdocenten,	  mentoren,	  coördinatoren	  en	  de	  decaan	  begeleid	  wordt.	  In	  de	  vaklessen	  krijgt	  de	  
leerling	  informatie	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  vakken	  in	  de	  Tweede	  Fase.	  De	  mentor	  begeleidt	  de	  leerling	  
bij	  het	  ontwikkelen	  van	  studievaardigheden.	  De	  decaan	  ondersteunt	  de	  leerling	  bij	  het	  zoeken	  naar	  
een	  studierichting	  die	  past	  bij	  zijn/haar	  aanleg	  en	  interesse.	  Tevens	  helpt	  de	  decaan	  de	  leerling	  bij	  
het	  maken	  van	  deze	  keuze	  door	  keuzelessen,	  gerichte	  onderzoeken	  en	  testen	  en	  het	  voeren	  van	  
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gesprekken,	  waarbij	  ook	  de	  ouders	  worden	  betrokken.	  De	  leerjaarcoördinator	  draagt	  zorg	  voor	  de	  
organisatie	  van	  de	  keuzebegeleiding.	  
Bij	  de	  keuzeadvisering	  wordt	  gelet	  op:	  

• intellectuele	  capaciteiten;	  
• interesse	  en	  persoonlijkheidskenmerken;	  
• wensen	  met	  betrekking	  tot	  vervolgstudie;	  
• vaardigheden	  in	  het	  omgaan	  met	  taal,	  informatie	  en	  onderzoek;	  
• mate	  van	  zelfstandigheid,	  plannen	  van	  het	  werk,	  discipline	  en	  reflectie;	  
• inzet,	  omgang	  met	  huiswerk,	  oppakken	  van	  extra	  werk	  en	  ambitie.	  

	  	  
3.1.3	  	   De	  bovenbouw	  
	  
Het	  onderwijs	  in	  de	  bovenbouw	  vindt	  plaats	  in	  de	  klassen	  4,	  5	  en	  6	  gymnasium,	  de	  Tweede	  Fase.	  
Deze	  kenmerkt	  zich	  door	  een	  breed	  aanbod	  van	  vakken	  gestructureerd	  naar	  verschillende	  profielen.	  
Het	  Gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  biedt	  naast	  de	  verplichte	  vakken	  een	  groot	  aanbod	  aan	  
keuzevakken,	  zoals	  BSM,	  M&O,	  Maatschappijwetenschappen,	  Filosofie,	  Wiskunde	  D,	  Kunstvak	  
Muziek	  en	  Kunstvak	  Beeldende	  Vormgeving.	  
In	  de	  Tweede	  Fase	  staat	  niet	  alleen	  het	  leren	  op	  zich	  (kennisverwerving)	  centraal,	  maar	  ook	  het	  
leerproces	  en	  de	  brede	  toepassing	  van	  verworven	  kennis.	  Hierbij	  wordt	  uitgegaan	  van	  de	  idee	  dat	  de	  
leerling,	  de	  toekomstige	  studerende	  en	  werkende	  mens,	  een	  actieve	  rol	  heeft	  in	  het	  verwerven	  van	  
kennis	  in	  een	  voortdurend	  proces	  van	  verandering.	  De	  zich	  snel	  ontwikkelende	  informatie-‐	  en	  
communicatietechnologie	  spelen	  hierbij	  een	  belangrijke	  rol.	  
In	  deze	  optiek	  is	  een	  optimale	  doorstroom	  van	  de	  leerling	  naar	  het	  hoger	  onderwijs	  een	  centrale	  
doelstelling.	  Dit	  alles	  vereist	  van	  de	  leerling	  dat	  hij	  leert	  te	  functioneren	  als	  een	  ‘zelfstandige’	  
kennisverwerver	  met	  een	  grote	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  eigen	  leerproces.	  	  
	  
In	  de	  Tweede	  Fase	  volgen	  de	  leerlingen	  een	  van	  de	  volgende	  profielen:	  	  
	  

• Cultuur	  en	  maatschappij	  
• Economie	  en	  maatschappij	  
• Natuur	  en	  gezondheid	  
• Natuur	  en	  techniek.	  

	  
Elk	  profiel	  bestaat	  uit	  vakken	  in	  het	  algemene	  deel	  (deze	  vakken	  zijn	  voor	  alle	  leerlingen	  verplicht),	  
het	  gymnasiumdeel	  (KCV	  en	  een	  keuze	  tussen	  Grieks	  of	  Latijn	  waarbij	  een	  tweede	  klassieke	  taal	  kan	  
worden	  gekozen	  in	  de	  vrije	  ruimte),	  het	  profieldeel	  (de	  verplichte	  profielvakken	  en	  een	  
profielkeuzevak),	  het	  vrije	  deel	  (een	  keuze-‐examenvak	  in	  de	  vrije	  ruimte)	  en	  het	  schoolspecifieke	  
deel	  (deze	  vakken	  zijn	  voor	  alle	  leerlingen	  verplicht:	  loopbaanoriëntatie	  en	  levensbeschouwing).	  	  
	  
In	  de	  Tweede	  Fase	  wordt	  de	  leerling	  in	  de	  rol	  van	  een	  actieve	  kennisverwerver	  geplaatst	  met	  een	  
toenemende	  eigen	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  leerproces.	  Hierdoor	  heeft	  er	  een	  
accentverschuiving	  plaatsgevonden	  in	  de	  rol	  van	  de	  docent	  van	  sturende	  naar	  begeleidende	  coach	  
van	  dit	  leerproces.	  
Het	  onderwijs	  ontwikkelt	  zich	  hiermee	  in	  de	  richting	  van	  een	  studiehuis,	  waarbij	  de	  leerling	  
uitgedaagd	  wordt	  tot	  zelfstandigheid	  en	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  De	  leerling	  leert	  plannen,	  
organiseren,	  samenwerken	  en	  zich	  schriftelijk	  en	  mondeling	  goed	  presenteren.	  	  
Evenals	  in	  de	  onderbouw	  wordt	  in	  de	  Tweede	  Fase	  veel	  leerstof	  klassikaal	  aangeboden.	  Hierbij	  wordt	  
een	  activerende	  didactiek	  toegepast.	  Het	  Bernardinuscollege	  heeft	  er	  bewust	  voor	  gekozen	  om	  alle	  
lesuren	  in	  te	  vullen	  met	  contacttijd	  met	  de	  vakdocent,	  dus	  geen	  ingeroosterde	  uren	  
zelfwerkzaamheid.	  Leerlingen	  die	  aantonen	  dat	  zij	  in	  staat	  zijn	  verantwoordelijkheid	  te	  dragen	  voor	  
hun	  leerproces	  krijgen	  hiervoor	  de	  benodigde	  vrijheid.	  Dit	  kan	  gerealiseerd	  worden	  door	  
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bijvoorbeeld	  het	  toekennen	  van	  facultatieve	  lesuren.	  Het	  is	  geen	  recht	  waar	  een	  leerling	  zich	  op	  kan	  
beroepen,	  maar	  een	  werkvorm	  die	  de	  vakdocent	  in	  staat	  stelt	  de	  desbetreffende	  leerling	  
vervangende	  lesactiviteiten	  te	  laten	  verrichten.	  	  
De	  studielast	  van	  iedere	  leerling	  in	  de	  bovenbouw	  bedraagt	  minimaal	  1600	  klokuren	  per	  jaar.	  Een	  
deel	  daarvan	  vindt	  plaats	  op	  school,	  maar	  voor	  een	  belangrijk	  deel	  ook	  thuis	  of	  elders.	  De	  
ingeroosterde	  lessen,	  het	  profielwerkstuk,	  de	  culturele	  activiteiten,	  loopbaanoriëntatie	  en	  
maatschappelijke	  stage	  (en	  indien	  nodig	  zelfstudie	  onder	  toezicht	  in	  het	  studiehuis)	  geven	  
gezamenlijk	  invulling	  aan	  de	  totale	  studielast.	  	  
Daarnaast	  is	  het	  van	  groot	  belang	  dat	  leerlingen	  in	  de	  uren	  dat	  zij	  geen	  ingeroosterde	  lessen	  hebben,	  
hun	  tijd	  nuttig	  besteden	  en	  zelfstandig	  studeren	  in	  het	  studielandschap/stilteruimte,	  in	  de	  
mediatheek	  of	  op	  een	  computerwerkplek.	  
	  
In	  tegenstelling	  tot	  andere	  scholen	  in	  de	  regio	  biedt	  het	  Bernardinuscollege	  de	  leerling	  een	  grote	  
keuzevrijheid	  bij	  het	  samenstellen	  van	  de	  profielen.	  Er	  zijn	  twee	  beperkingen:	  het	  geheel	  moet	  
voldoen	  aan	  de	  wettelijke	  voorschriften	  en	  passen	  in	  een	  roosterruimte	  van	  38	  lesuren	  per	  week.	  
Een	  vak	  dat	  door	  minder	  dan	  vijf	  leerlingen	  wordt	  gekozen,	  wordt	  niet	  aangeboden.	  Als	  door	  deze	  
beperkingen	  de	  vrijheid	  van	  keuze	  in	  geding	  komt,	  wordt	  met	  de	  leerling	  overlegd	  en	  gezocht	  naar	  
een	  passende	  oplossing.	  	  
	  
De	  Tweede	  Fase	  kent	  een	  breed	  aanbod	  van	  vakken.	  Een	  aantal	  vakken	  wordt	  door	  middel	  van	  een	  
schoolexamen	  afgesloten	  in	  het	  (voor)examenjaar.	  Elke	  leerling	  ontvangt	  aan	  het	  begin	  van	  elk	  
trimester	  per	  vak	  een	  studiewijzer	  .	  De	  studiewijzer	  geeft	  een	  opsomming	  van	  de	  te	  verwerken	  
leerstof	  en	  de	  toetsing	  hiervan.	  Deze	  dient,	  al	  of	  niet	  vergezeld	  van	  studieplanners,	  als	  hulpmiddel	  bij	  
het	  plannen	  en	  zelfstandig	  studeren	  van	  de	  leerling	  en	  borgt	  de	  continuïteit	  van	  de	  geplande	  lesstof.	  	  
	  	  
3.2	  	   Extra	  onderwijsaanbod	  
	  
3.2.1	  	   De	  onderbouw	  
Naast	  het	  reguliere	  onderwijsaanbod	  worden	  de	  leerlingen	  in	  de	  onderbouw	  van	  het	  gymnasium	  in	  
de	  gelegenheid	  gesteld	  twee	  wekelijkse	  lessen	  te	  volgen	  op	  het	  gebied	  van:	  
	  

Sport	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  sportklas	  zijn:	  leerlingen	  meer	  in	  aanraking	  te	  laten	  komen	  met	  
bewegingsonderwijs	  en	  leerlingen	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  op	  school	  minder	  beoefende	  
sporten.	  Ruime	  mogelijkheden	  voor	  het	  volgen	  van	  bewegingsonderwijs	  is	  van	  belang	  voor	  
een	  goede	  lichamelijke	  en	  geestelijke	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling	  in	  de	  puberteit.	  De	  
sportklas	  is	  eveneens	  een	  voorbereiding	  op	  de	  mogelijke	  keuze	  van	  het	  vak	  BSM	  (Bewegen,	  
Sport	  en	  Maatschappij)	  in	  de	  Tweede	  Fase	  van	  het	  gymnasium.	  In	  de	  sportklas	  vindt	  
verdieping	  plaats	  van	  de	  reguliere	  schoolsporten	  en	  volgen	  de	  leerlingen	  clinics	  (trainingen	  
door	  trainers	  en	  coaches	  van	  buiten	  de	  school).	  Leerlingen	  krijgen	  instructie	  in	  sporten	  als	  
tennis,	  golf,	  squash,	  duiken	  en	  snowboarden.	  De	  sportactiviteiten	  vinden	  om	  deze	  reden	  met	  
regelmaat	  plaats	  buiten	  de	  schoolaccommodaties.	  

	  
Science	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  scienceklas	  zijn:	  leerlingen	  een	  beter	  beeld	  geven	  van	  de	  
samenhang	  tussen	  de	  verschillende	  bètavakken,	  leerlingen	  een	  ruimer	  beeld	  geven	  van	  de	  
mogelijkheden	  van	  bèta	  en	  techniek	  in	  de	  maatschappij,	  leerlingen	  meer	  kennis	  van	  
bètadisciplines	  aanbieden	  en	  de	  leerlingen	  nog	  beter	  voorbereiden	  op	  de	  natuurstroom	  en	  
mogelijk	  het	  vervolgonderwijs.	  De	  scienceklas	  is	  een	  combinatie	  van	  natuurkunde,	  wiskunde,	  
scheikunde,	  techniek,	  biologie,	  verzorging,	  ict,	  aardrijkskunde	  en	  algemene	  
natuurwetenschappen.	  De	  scienceklas	  wordt	  modulair	  aangeboden	  en	  gekoppeld	  aan	  
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thema’s.	  De	  scienceklas	  past	  in	  het	  schoolbeleid	  om	  het	  bètaonderwijs	  extra	  aandacht	  te	  
geven	  en	  het	  huidige	  hoge	  niveau	  van	  het	  bètaonderwijs	  te	  waarborgen.	  	  

	  
Cultuur	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  cultuurklas	  zijn:	  leerlingen	  vertrouwd	  maken	  met	  de	  
uitdrukkingsmogelijkheden	  van	  taal,	  beeldtaal,	  bewegingstaal,	  muziek,	  geschiedenis	  en	  
filosofie,	  leerlingen	  de	  samenhang	  tussen	  de	  verschillende	  kunst/cultuurvakken	  laten	  ervaren	  
en	  de	  leerlingen	  bewustmaken	  van	  de	  rol	  en	  mogelijkheden	  van	  kunst	  en	  cultuur	  in	  de	  
maatschappij.	  De	  cultuurklas	  is	  een	  combinatie	  van	  beeldende	  vorming,	  muziek,	  drama,	  film,	  
geschiedenis,	  jeugdliteratuur,	  poëzie	  en	  filosofie.	  De	  cultuurklas	  wordt	  modulair	  aangeboden	  
per	  kunstdiscipline.	  De	  gebruikte	  thema’s	  zijn	  overwegend	  uitvoerend	  van	  aard.	  Een	  
ervaringsbezoek	  (een	  bezoek	  van	  de	  leerlingen	  aan	  een	  professionele	  cultuurvoorstelling	  of	  
cultuurinstelling)	  vormt	  de	  afsluiting	  van	  iedere	  module.	  

	  
Muziekplus	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  muziekplusklas	  zijn:	  leerlingen	  met	  een	  bovengemiddelde	  muzikale	  
interesse	  en	  muzikale	  vaardigheden	  (zoals	  het	  lezen	  van	  noten,	  bespelen	  van	  één	  of	  meer	  
instrumenten	  en/of	  zingen)	  kennis	  laten	  maken	  met	  aspecten	  van	  muziek	  en	  het	  
buitenschoolse	  muziekleven	  en	  daarnaast	  de	  verdieping	  bieden	  op	  de	  wekelijkse	  muziekles	  
die	  alle	  leerlingen	  krijgen.	  De	  muziekplusklas	  staat	  open	  voor	  leerlingen	  uit	  de	  onderbouw	  
die	  het	  talent	  en	  de	  ambitie	  hebben	  om	  meer	  met	  muziek	  te	  doen.	  Centraal	  staan	  het	  
verbreden	  van	  het	  muzikale	  spectrum	  en	  het	  individueel	  en	  in	  groepsverband	  musiceren.	  De	  
leerlingen	  komen	  in	  de	  muziekplusklas	  in	  aanraking	  met	  nieuwe	  instrumenten	  zoals	  
drumstel,	  basgitaar,	  elektrische	  gitaar,	  djembé	  en	  didgeridoo,	  instrumenten	  van	  het	  
symfonieorkest	  etc.	  Luistertraining	  en	  muziektheorie	  maken	  deel	  uit	  van	  het	  curriculum.	  Vast	  
onderdeel	  van	  het	  lesprogramma	  vormt	  het	  bezoek	  van	  de	  leerlingen	  aan	  een	  concert	  en	  een	  
musicus	  die	  een	  bijzonder	  instrument	  bespeelt.	  

	  
Daarnaast	  wordt	  leerlingen	  vanaf	  de	  onderbouw	  de	  mogelijkheid	  geboden	  om	  de	  vooropleiding	  van	  
het	  conservatorium	  te	  volgen	  of	  zich	  voor	  te	  bereiden	  op	  het	  Zertifikat	  Deutsch	  für	  Jugendliche:	  
	  

VoCo	  (voorbereiding	  conservatorium)	  
De	  doelstellingen	  van	  de	  VoCo-‐klas	  zijn:	  leerlingen	  met	  een	  muzikaal	  talent	  helpen	  bij	  hun	  
muzikale	  ontwikkeling	  en	  voorbereiden	  op	  een	  mogelijk	  muzikale	  vervolgopleiding	  (het	  
conservatorium).	  De	  VoCo-‐klas	  staat	  open	  voor	  leerlingen	  van	  de	  onder-‐	  en	  bovenbouw.	  De	  
school	  heeft	  een	  samenwerkingsovereenkomst	  met	  het	  conservatorium	  in	  Maastricht	  en	  de	  
Hogeschool	  Zuyd.	  Leerlingen	  worden	  toegelaten	  tot	  de	  VoCo-‐klas	  na	  een	  selectie	  in	  de	  vorm	  
van	  een	  voorspelsessie	  en	  een	  motivatiegesprek	  met	  de	  muziekdocent(en).	  

	  
Zertifikat	  Deutsch	  für	  Jugendliche	  (B1)	  
Dit	  certificaat	  geeft	  de	  leerling	  een	  officieel	  Europees	  erkend	  bewijs	  dat	  hij/zij	  Duits	  beheerst	  
op	  B1-‐niveau.	  Dit	  biedt	  leerlingen	  die	  geen	  eindexamen	  doen	  in	  Duits	  de	  gelegenheid	  om	  het	  
niveau	  van	  hun	  Duitse	  taalbeheersing	  aan	  te	  tonen.	  

	  
3.2.2	   Bovenbouw	  
	  
Ook	  in	  de	  bovenbouw	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  om	  naast	  het	  reguliere	  vakkenaanbod	  extra	  lessen	  te	  
volgen.	  	  
	  
In	  een	  verdere	  verdieping	  van	  de	  bètadisciplines	  wordt	  het	  vak	  science	  aangeboden.	  Science	  in	  de	  
bovenbouw	  wordt	  gevormd	  door	  de	  vakken	  natuurkunde,	  scheikunde,	  wiskunde,	  biologie,	  
aardrijkskunde	  en	  algemene	  natuurwetenschappen	  en	  is	  modulair	  van	  opzet.	  	  
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De	  school	  streeft	  naar	  een	  samenhang	  van	  het	  extra	  taalaanbod	  in	  de	  vorm	  van	  de	  Talenacademie:	  
	  
	   	   	   Cambridge	  Certificate	  in	  Advanced	  English	  (C1)	  

	   Om	  in	  te	  spelen	  op	  de	  trend	  van	  Engelstalig	  vervolgonderwijs	  en	  op	  de	  wens	  van	  	  
	  leerlingen	  om	  in	  het	  buitenland	  te	  studeren,	  kunnen	  leerlingen	  van	  de	  4e	  en	  5e	  klas	  zich	  
inschrijven	  voor	  de	  ‘English	  Proficiency	  Class’.	  Anderhalf	  jaar	  lang	  worden	  deze	  leerlingen	  
voorbereid	  op	  het	  behalen	  van	  het	  ‘Cambridge	  Certificate	  in	  Advanced	  English’.	  Dit	  diploma	  
is	  een	  wereldwijd	  erkende	  maatstaf	  voor	  de	  kennis	  van	  de	  Engelse	  taal.	  Het	  examen	  wordt	  
gewaardeerd	  op	  niveau	  C1	  van	  het	  Europees	  Referentiekader.	  

	  
	   	   	   Zertifikat	  Deutsch	  für	  Jugendliche	  (B2)	  

Voor	  leerlingen	  die	  zich	  in	  de	  4e	  klas	  verder	  willen	  bekwamen	  in	  de	  Duitse	  taal,	  bestaat	  de	  
mogelijkheid	  het	  Zertifikat	  Deutsch	  für	  Jugendliche	  te	  behalen	  op	  B2	  niveau,	  een	  niveau	  
waarbij	  de	  cursist	  zich	  vloeiend,	  spontaan	  en	  precies	  kan	  uitdrukken	  en	  de	  nuances	  van	  de	  
taal	  begrijpt.	  De	  examens	  zullen	  in	  principe	  op	  school	  worden	  afgenomen.	  Het	  internationaal	  
erkend	  getuigschrift	  wordt	  verstrekt	  door	  het	  Goethe	  Institut.	  

	  
	   Diplôme	  d’Etudes	  en	  Langue	  Française	  (A2)	  

Ook	  kunnen	  leerlingen	  zich	  verder	  bekwamen	  in	  de	  Franse	  taal.	  Zij	  worden	  voorbereid	  op	  de	  
examens	  die	  leiden	  tot	  het	  behalen	  van	  een	  DELF-‐diploma	  (Diplôme	  d’Etudes	  en	  Langue	  
Française)	  op	  A2-‐niveau.	  Dit	  is	  een	  officieel	  diploma,	  afgegeven	  door	  het	  Franse	  Ministerie	  
van	  Onderwijs.	  In	  de	  toekomst	  zal	  ook	  het	  vervolgtraject	  worden	  aangeboden,	  leidend	  tot	  
een	  DALF-‐diploma	  (Diplôme	  Approfondi	  de	  Langue	  Française)	  op	  B1-‐niveau.	  

	  
Leerlingen	  van	  de	  5e	  klas	  die	  het	  vak	  Management	  &	  Organisatie	  in	  hun	  pakket	  hebben	  opgenomen,	  
kunnen	  deelnemen	  aan	  de	  ‘Business	  Class’	  elementair	  boekhouden.	  Deze	  cursus	  sluit	  aan	  bij	  het	  vak	  
M&O.	  Het	  te	  behalen	  Associatiediploma	  Elementair	  Boekhouden	  zorgt	  bijvoorbeeld	  voor	  vrijstelling	  
voor	  dit	  vak	  bij	  NIVRA	  Nyenrode	  Bachelor	  Accountancy.	  
	  
Leerlingen	  die	  overwegen	  een	  vervolgopleiding	  te	  kiezen	  in	  het	  kunstonderwijs	  kunnen	  terecht	  in	  het	  
‘Open	  Atelier’.	  Zij	  krijgen	  extra	  begeleiding	  van	  de	  vakdocenten	  beeldende	  vormgeving,	  om	  op	  die	  
manier	  met	  een	  goed	  gevuld	  portfolio	  met	  representatief	  werk	  de	  stap	  naar	  dit	  vervolgonderwijs	  te	  
vergemakkelijken.	  	  
	  
In	  samenwerking	  met	  de	  Open	  Universiteit	  in	  Heerlen	  heeft	  het	  Bernardinuscollege	  een	  bijzonder	  
aanbod	  voor	  de	  leerlingen	  van	  5	  gymnasium.	  Leerlingen	  die	  naast	  het	  reguliere	  lesprogramma	  op	  
school	  nog	  voldoende	  reserves	  hebben,	  krijgen	  de	  mogelijkheid	  om	  binnen	  het	  programma	  Academic	  
Experience	  deel	  te	  nemen	  aan	  een	  cursus	  op	  universitair	  niveau.	  Academic	  Experience	  kan	  een	  
mogelijkheid	  zijn	  om	  uit	  te	  proberen	  of	  de	  vervolgstudie	  die	  de	  leerling	  in	  gedachten	  heeft	  echt	  bij	  
hem	  of	  haar	  past.	  Ook	  als	  een	  leerling	  een	  extra	  uitdaging	  zoekt	  in	  studeren	  of	  zo	  enthousiast	  is	  over	  
een	  vervolgopleiding,	  biedt	  Academic	  Experience	  een	  mooie	  kans.	  Het	  cursusaanbod	  is	  breed	  over	  de	  
vier	  profielen	  opgebouwd	  en	  daardoor	  voor	  alle	  leerlingen	  toegankelijk.	  
	  
3.3	   Het	  onderwijsproces	  
	  
Zoals	  in	  de	  missie	  is	  geformuleerd,	  wil	  de	  school	  jonge	  mensen	  vormen	  op	  intellectueel,	  cultureel	  en	  
maatschappelijk	  gebied	  en	  hen	  voorbereiden	  op	  de	  toekomst.	  Dit	  gebeurt	  door	  een	  aanbod	  van	  
gedegen	  vorming	  en	  onderwijs	  dat	  motiveert	  en	  inspireert	  en	  dat	  voortkomt	  uit	  een	  rijke,	  op	  
Franciscaanse	  grondslag	  gebaseerde,	  onderwijs-‐	  en	  vormingstraditie.	  Dit	  onderwijs	  vindt	  plaats	  in	  
een	  werkklimaat	  waarover	  wij	  het	  volgende	  hebben	  afgesproken:	  
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1. Wij	  hebben	  respect	  voor	  elkaar	  ongeacht	  huidskleur,	  geloofsovertuiging	  of	  	  geaardheid;	  
2. Wij	  pesten	  elkaar	  niet,	  blijven	  van	  elkaars	  eigendommen	  af,	  zijn	  zuinig	  op	  de	  

schooleigendommen	  en	  houden	  onze	  omgeving	  schoon;	  
3. Wij	  gedragen	  ons	  correct	  en	  zijn	  vriendelijk	  tegen	  elkaar,	  gebruiken	  geen	  schuttingtaal	  en	  

vloeken	  niet.	  Wij	  vernederen	  elkaar	  niet	  en	  laten	  eenieder	  in	  zijn/haar	  waarde;	  
4. 	  Wij	  nemen	  de	  schoolregels	  in	  acht,	  omdat	  die	  er	  zijn	  om	  ons	  verblijf	  op	  school	  zo	  aangenaam	  

en	  succesvol	  mogelijk	  te	  maken;	  
5. Wij	  houden	  ons	  aan	  gemaakte	  afspraken	  en	  doen	  het	  werk	  dat	  van	  ons	  verwacht	  wordt.	  	  	  	  

	  
3.3.1	   De	  rol	  van	  de	  onderwijscommissie	  
	  
De	  onderwijscommissie	  van	  het	  Bernardinuscollege	  bestaat	  uit	  docenten	  en	  de	  
onderwijsdirecteuren.	  De	  onderwijsdirecteuren	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  aansturen	  en	  
coördineren	  van	  het	  onderwijs	  in	  het	  gehele	  Bernardinuscollege.	  Zij	  worden	  hierbij	  ondersteund	  door	  
coördinatoren	  en	  seniordocenten.	  	  
De	  onderwijscommissie	  is	  vanaf	  de	  invoering	  van	  de	  Tweede	  Fase	  initiator	  geweest	  van	  meerdere	  
onderwijskundige	  notities	  die	  geleid	  hebben	  tot	  het	  huidige	  onderwijskundige	  beleid	  in	  de	  
onderbouw	  en	  bovenbouw	  van	  het	  Bernardinuscollege.	  
Doel	  van	  de	  onderwijscommissie	  is	  om	  onderwijskundige	  ontwikkelingen	  te	  onderkennen	  en	  te	  
volgen,	  gedachtevorming	  te	  ontwikkelen	  en	  op	  grond	  daarvan	  over	  het	  onderwijskundige	  beleid	  te	  
adviseren	  aan	  de	  directie.	  De	  onderwijscommissie	  streeft	  naar	  actieve	  werkgroepen	  die	  
onderwijskundige	  onderwerpen	  bestuderen	  en	  de	  directie	  daarover	  adviseren.	  	  
	  
3.3.2 De	  rol	  van	  de	  vaksecties	  	  
	  
Het	  onderwijs	  in	  een	  bepaald	  vak	  valt	  onder	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  sectie	  als	  collectief	  
waarbij	  de	  seniordocent	  verantwoordelijk	  is	  voor	  de	  niveau-‐	  en	  de	  kwaliteitsbewaking.	  
Het	  vakwerkplan	  van	  de	  sectie	  moet	  in	  overeenstemming	  zijn	  met	  de	  wet	  en	  met	  het	  schoolbeleid.	  	  
De	  sectie	  functioneert	  als	  een	  onderwijskundige	  eenheid.	  Onderwijskundige	  en	  vakdidactische	  
afspraken	  die	  een	  sectie	  maakt,	  worden	  schriftelijk	  vastgelegd	  en	  zijn	  bindend	  voor	  alle	  leden	  van	  die	  
sectie.	  Ook	  stofafspraken	  worden	  schriftelijk	  vastgelegd	  in	  studiewijzers	  en	  PTA’s.	  
Het	  vakwerkplan	  bevat	  in	  ieder	  geval:	  

• welke	  stof	  in	  elk	  leerjaar	  verwerkt	  wordt	  (ook	  wordt	  aangegeven	  welke	  
onderdelen	  leerlingen	  zelfstandig	  verwerken);	  	  

• welke	  activerende	  werkvormen	  worden	  toegepast;	  
• welke	  kwaliteitsdoelen	  de	  sectie	  formuleert;	  
• welke	  vakoverstijgende	  afspraken	  er	  zijn;	  	  
• welke	  kennis	  en	  vaardigheden	  getraind	  en	  getoetst	  worden;	  	  
• hoe	  de	  sectie	  bijdraagt	  aan	  de	  academische	  en	  gymnasiale	  vorming	  en	  

oriëntatie;	  
• hoeveel	  toetsen	  er	  per	  trimester	  worden	  gegeven	  en	  het	  gewicht	  van	  de	  

toetsen;	  
• hoe	  de	  ICT-‐doelen	  voor	  het	  vak	  gerealiseerd	  worden;	  
• hoe	  het	  ‘kleine-‐stapjesplan’	  in	  de	  eerste	  klas	  functioneert	  (indien	  van	  

toepassing);	  
• welke	  overige	  sectieafspraken	  gelden.	  

De	  seniordocent	  stelt	  jaarlijks	  in	  samenwerking	  met	  de	  sectie	  een	  plan	  van	  aanpak	  op	  waarin	  onder	  
andere	  de	  speerpunten,	  zoals	  onderwijskundige	  vernieuwingen	  en	  begeleiding	  van	  docenten,	  voor	  
het	  komend	  schooljaar	  aan	  de	  orde	  komen.	  
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4.	  	   De	  begeleiding	  	  
	  
4.1 	  	   Inleiding	  
	  
Motiverend,	  gedegen,	  inspirerend	  en	  uitdagend	  onderwijs	  kan	  niet	  zonder	  een	  intensieve	  
leerlingbegeleiding.	  Het	  doel	  van	  de	  leerlingbegeleiding	  is	  een	  goede	  persoonsontwikkeling	  van	  de	  
leerling.	  	  
De	  leerling	  mag	  verwachten	  dat	  tijdens	  de	  lessen	  een	  helder	  geformuleerd	  verwachtingspatroon	  en	  
een	  duidelijke	  structuur	  en	  planning	  aangegeven	  worden.	  De	  ideale	  docent	  zorgt	  voor	  een	  goede	  
relatie	  met	  de	  leerlingen,	  is	  duidelijk	  over	  wat	  hij	  van	  de	  leerling	  verwacht,	  kan	  goed	  en	  op	  meerdere	  
manieren	  uitleggen,	  straalt	  vertrouwen	  uit	  	  en	  heeft	  humor.	  De	  begeleiding	  vanuit	  de	  mentor	  en	  de	  
(profiel)coördinator	  dient	  structurerend	  en	  ondersteunend	  te	  zijn	  en	  gericht	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  
zelfreflectie	  van	  de	  leerling	  en	  het	  daarop	  gebaseerd	  handelend	  vermogen.	  
De	  leerlingbegeleiding	  wordt	  verzorgd	  door	  de	  vakdocent,	  de	  mentor	  en	  de	  leerjaar-‐	  of	  de	  
profielcoördinator.	  Specialismen	  als	  het	  decanaat,	  de	  vertrouwenspersonen	  en	  pastorale	  zorg	  zijn	  
hen	  daarbij	  behulpzaam.	  Het	  zorgadviesteam	  fungeert	  als	  laatste	  vangnet.	  
Zeker	  als	  het	  gaat	  om	  leerlingbegeleiding	  is	  samenwerking	  tussen	  de	  school	  en	  de	  ouders/verzorgers	  
essentieel.	  Bij	  problemen	  in	  de	  persoonlijke	  sfeer	  worden	  dan	  ook	  op	  enig	  moment	  de	  
ouders/verzorgers	  ingeschakeld,	  zeker	  als	  een	  mentor	  of	  coördinator	  overweegt	  om	  een	  externe	  
hulpverlener	  in	  te	  schakelen.	  Bij	  specifieke	  studieproblemen	  kan	  een	  leerling,	  in	  overleg	  met	  de	  
leerjaarcoördinator	  en	  de	  ouders/verzorgers,	  op	  de	  intensieve	  of	  de	  extensieve	  huiswerkbegeleiding	  
worden	  geplaatst.	  Ook	  kan	  na	  overleg	  met	  de	  ouders/verzorgers	  het	  zorgadviesteam	  ingeschakeld	  
worden.	  	  
Stimuleren,	  motiveren	  en	  complimenteren	  van	  de	  leerling	  door	  de	  docent	  is	  en	  blijft	  in	  deze	  
begeleiding	  essentieel	  en	  levert	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  het	  voorkomen	  van	  problemen.	  	  
	  
Cruciaal	  is	  dat	  de	  docent	  in	  de	  klas	  voldoende	  is	  toegerust	  op	  het	  verzorgen	  van	  onderwijs	  aan	  
leerlingen	  met	  verschillende	  capaciteiten	  en	  zorgbehoeften	  en	  de	  communicatie	  met	  ouders	  
hierover.	  Het	  vergroten	  van	  de	  deskundigheid	  van	  docenten	  speelt	  daarin	  een	  belangrijke	  rol.	  Het	  
onderwijsgevend	  personeel	  en	  de	  schoolleiding	  van	  het	  Bernardinuscollege	  worden	  daarom	  de	  
komende	  schooljaren	  geschoold.	  Deze	  scholing	  omvat	  de	  volgende	  aandachtspunten:	  
-‐ informatie	  over	  “Passend	  onderwijs”;	  
-‐ klassenmanagement;	  
-‐ algemene	  kennis	  over	  handelingsgericht	  werken	  (HGW);	  
-‐ basisaspecten	  van	  gedragsproblematiek;	  
-‐ stoornissen	  in	  het	  autistisch	  spectrum.	  	  
	  
4.2	   De	  begeleiding	  door	  de	  vakdocent	  
	  
De	  vakdocent	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  tot	  stand	  komen	  van	  een	  optimaal	  leerklimaat.	  Hij	  leert	  de	  
leerling	  leren,	  draagt	  kennis	  over	  en	  leert	  vaardigheden	  aan.	  Daarbij	  stimuleert	  hij	  zelfwerkzaamheid	  
en	  het	  nemen	  van	  eigen	  verantwoordelijkheid.	  De	  docent	  besteedt	  voldoende	  tijd	  aan	  het	  bespreken	  
van	  het	  les-‐	  en	  leerprogramma.	  	  
	  
Met	  het	  oog	  op	  de	  profielkeuze	  geeft	  de	  vakdocent	  in	  leerjaar	  drie	  zo	  concreet	  mogelijk	  informatie	  
over	  de	  vakinhoud	  en	  werkwijze	  van	  zijn	  vak	  in	  de	  Tweede	  Fase.	  
De	  vakdocent	  licht	  de	  leerling	  in	  over	  de	  wijze	  waarop	  hij	  diens	  vorderingen	  beoordeelt.	  Leerlingen	  
hebben	  recht	  op	  tijdige	  inzage	  en	  bespreking	  van	  het	  gemaakte	  werk	  en	  op	  informatie	  over	  de	  wijze	  
waarop	  het	  cijfer	  voor	  een	  bepaald	  onderdeel	  én	  het	  rapportcijfer	  tot	  stand	  gekomen	  is.	  Wanneer	  de	  
leerling	  het	  oneens	  is	  met	  de	  beoordeling,	  licht	  de	  docent	  zijn	  beslissing	  toe.	  
Het	  behoort	  tot	  de	  taak	  van	  de	  vakdocent	  om	  tijdig	  problemen	  bij	  de	  leerlingen	  te	  signaleren	  en	  zo	  
mogelijk	  op	  te	  lossen.	  Via	  individuele	  gesprekken	  tussen	  docent	  en	  leerling	  wordt	  getracht	  te	  
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achterhalen	  waar	  het	  probleem	  zit	  en	  hoe	  dit	  opgelost	  moet	  worden.	  Als	  de	  gesprekken	  niet	  leiden	  
tot	  de	  gewenste	  verbetering,	  wordt	  de	  mentor/(profiel)coördinator	  ingeschakeld	  en	  tevens	  de	  
ouders/verzorgers.	  Gezamenlijk	  wordt	  dan	  gezocht	  naar	  oplossingen	  waarbij	  inschakeling	  van	  het	  
zorgadviesteam,	  maar	  ook	  andere	  externe	  hulpverleners	  tot	  de	  mogelijkheden	  behoren.	  
De	  vakdocent	  is	  bereid	  leerlingen	  hulp	  te	  bieden	  bij	  studieproblemen.	  
	  
4.3	   De	  begeleiding	  door	  de	  mentor	  in	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  klassen	  
	  
De	  mentor	  is	  binnen	  de	  structuur	  van	  de	  zorg	  de	  spil	  van	  de	  begeleiding.	  Hij	  fungeert	  als	  eerste	  
aanspreekpunt	  en	  opvang	  in	  de	  begeleiding	  van	  de	  individuele	  leerling	  en	  de	  klas.	  Hij	  optimaliseert	  
de	  condities	  waaronder	  de	  leerling	  als	  individu	  en	  de	  klas	  als	  collectief	  kunnen	  profiteren	  van	  het	  
aanbod	  van	  de	  school.	  Daarnaast	  houdt	  hij	  het	  leerling-‐dossier	  bij.	  
Zijn	  begeleidende	  en	  ondersteunende	  taak	  is	  erop	  gericht	  dat	  de	  leerling	  zich	  binnen	  de	  school	  en	  
het	  leerproces	  zo	  gelukkig	  mogelijk	  voelt	  en	  een	  leerklimaat	  aantreft,	  waarbinnen	  hij	  optimaal	  kan	  
presteren.	  In	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  klassen	  is	  een	  mentoruur	  ingeroosterd.	  Voor	  het	  
programma	  van	  de	  mentorlessen	  kan	  de	  mentor	  gebruik	  maken	  van	  materiaal	  dat	  door	  de	  school	  is	  
geproduceerd	  en	  van	  het	  programma	  ‘Leefstijl’.	  Alle	  mentoren	  zijn	  in	  het	  gebruik	  van	  dit	  programma	  
geschoold.	  De	  mentor	  begeleidt	  de	  klas	  bij	  schoolactiviteiten	  als	  sportdagen,	  Franciscusdag,	  
Sponsorloop,	  etc.	  	  
	  
4.2 	  	  	  	  	   De	  begeleiding	  door	  de	  leerjaarcoördinator	  
	  
De	  leerjaarcoördinator	  van	  de	  eerste,	  tweede	  en	  derde	  klassen	  is	  in	  het	  algemeen	  verantwoordelijk	  
voor	  de	  planning	  en	  organisatie	  van	  klas	  overstijgende	  zaken	  op	  het	  betreffende	  leerjaar.	  Hij/zij	  
coördineert	  het	  team	  van	  mentoren	  dat	  in	  het	  leerjaar	  werkzaam	  is.	  In	  het	  rooster	  van	  mentoren	  en	  
coördinator	  is	  daartoe	  een	  wekelijks	  overlegmoment	  vastgelegd.	  De	  leerjaarcoördinator	  controleert	  
de	  absentie	  van	  de	  leerlingen	  en	  houdt	  in	  voorkomende	  gevallen	  het	  leerling-‐dossier	  bij.	  In	  overleg	  
met	  de	  mentor	  houdt	  de	  leerjaarcoördinator	  zich	  ook	  bezig	  met	  de	  leerlingbegeleiding.	  Samen	  
zorgen	  zij	  voor	  een	  optimaal	  studieklimaat	  waarbij	  ook	  de	  persoonlijke	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling	  
bewaakt	  wordt.	  
Tevens	  zit	  hij	  de	  rapport-‐	  en	  overgangsvergaderingen	  voor	  en	  treedt	  hij	  namens	  school	  naar	  buiten	  
als	  het	  gaat	  om	  contacten	  met	  ouders	  en,	  indien	  nodig,	  hulpverleningsinstanties.	  	  
	  
4.5	  	  	  	  	   De	  begeleiding	  door	  de	  profielcoördinator	  
	  
De	  profielcoördinator	  is	  mentor	  en	  coördinator	  tegelijk	  van	  de	  leerlingen	  van	  de	  Tweede	  Fase.	  Zijn	  
begeleidende	  en	  ondersteunende	  taak	  is	  gericht	  op	  het	  tot	  stand	  brengen	  van	  een	  zo	  optimaal	  
mogelijk	  studieklimaat	  voor	  en	  met	  de	  leerling.	  Hij	  observeert,	  controleert	  en	  gaat	  in	  gesprek	  met	  de	  
leerling.	  Hij	  is	  intermediair	  in	  situaties	  waarbij	  afspraken	  tussen	  docent	  en	  leerling	  niet	  het	  gewenste	  
resultaat	  hebben.	  Hij	  houdt	  het	  leerling-‐dossier	  bij.	  Hij	  zit	  de	  rapport-‐	  en	  overgangsvergaderingen	  
voor.	  Hij	  treedt	  namens	  school	  naar	  buiten	  als	  het	  gaat	  om	  contacten	  met	  ouders	  en,	  indien	  nodig,	  
hulpverleningsinstanties.	  Hij	  draagt	  zorg	  voor	  de	  algemene	  organisatorische	  aspecten	  binnen	  zijn	  
profiel.	  
	  
4.6	  	  	  	  	   De	  begeleiding	  door	  de	  decaan	  
	  
De	  decaan	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  informatievoorziening	  over	  het	  vervolgonderwijs	  en	  voor	  de	  
begeleiding	  van	  de	  profielkeuze	  van	  de	  leerling.	  In	  persoonlijke	  gesprekken	  en	  in	  lesverband	  verzorgt	  
de	  decaan	  de	  keuzebegeleiding	  en	  geeft	  hij	  voorlichting	  over	  het	  vervolgonderwijs	  en	  andere	  
vervolgmogelijkheden.	  Dit	  gebeurt	  met	  name	  in	  de	  derde	  klassen,	  waar	  de	  leerlingen	  hun	  profiel	  en	  
hun	  vak(ken)	  in	  de	  vrije	  ruimte	  kiezen.	  Voor	  de	  zogenoemde	  keuzelessen	  hanteren	  de	  decanen	  de	  
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methode	  ‘Qompas’,	  waarin	  de	  leerling	  op	  geheel	  zelfstandige	  wijze,	  onder	  toezicht	  en	  begeleiding	  
van	  decaan	  en	  mentor,	  zijn	  keuzes	  maakt.	  Dit	  proces	  gaat	  door	  tot	  in	  de	  Tweede	  Fase.	  
De	  decaan	  is	  verantwoordelijk	  voor	  het	  afnemen	  van	  testen	  die	  de	  leerling,	  de	  ouders,	  de	  
schoolinterne	  begeleiders	  en	  de	  vakdocenten	  nadere	  informatie	  geven	  over	  de	  capaciteiten,	  
interesses	  en	  verdere	  persoonsfactoren,	  die	  van	  belang	  zijn	  voor	  het	  maken	  van	  een	  verantwoorde	  
keuze.	  Bij	  het	  afnemen	  van	  deze	  testen	  wordt	  een	  extern	  bureau	  ingeschakeld.	  
In	  de	  bovenbouw	  is	  het	  vak	  loopbaanoriëntatie	  verplicht	  onderdeel	  binnen	  de	  invulling	  van	  de	  
Tweede	  Fase.	  	  
De	  decaan	  is	  verder	  verantwoordelijk	  voor	  het	  up-‐to-‐date	  houden	  van	  de	  uitgebreide	  documentatie	  
over	  het	  vervolgonderwijs.	  Deze	  documentatie	  bevindt	  zich	  in	  het	  ‘Decaneneiland’.	  	  
	  
4.7	   De	  begeleiding	  door	  de	  onderwijsdirecteur	  
	  
De	  onderwijsdirecteur	  maakt	  deel	  uit	  van	  de	  directie,	  coördineert	  het	  werk	  van	  de	  
(profiel)coördinatoren	  en	  fungeert	  naast	  de	  vakdocent,	  de	  mentor	  en	  de	  coördinator	  als	  vangnet.	  In	  
feite	  is	  de	  onderwijsdirecteur	  een	  beroepsinstantie	  voor	  leerling	  en	  ouders.	  
	  
4.8	  	  	   	  De	  begeleiding	  door	  de	  vertrouwenspersonen	  en	  pastorale	  zorg	  
	  
Naast	  de	  begeleiding	  van	  de	  mentor	  en	  de	  coördinator	  kan	  de	  leerling	  ook	  een	  beroep	  doen	  op	  
pastorale	  zorg	  en	  de	  vertrouwenspersonen.	  Vaak	  zijn	  het	  problemen	  van	  specifiek	  individuele	  en	  
vertrouwelijke	  aard	  die	  een	  leerling	  ertoe	  aanzetten	  om	  een	  beroep	  hierop	  te	  doen.	  De	  pastorale	  
zorg	  houdt	  zich	  vooral	  bezig	  met	  de	  begeleiding	  van	  leerlingen	  die	  vragen	  hebben	  van	  existentiële	  of	  
religieuze	  aard.	  	  
	  
4.9 De	  begeleiding	  door	  zorgadviesteam	  (ZAT)	  	  
	  
Het	  zorgadviesteam	  is	  het	  laatste	  vangnet	  in	  de	  begeleiding	  van	  de	  leerling.	  Leerlingen	  met	  
problemen	  die	  niet	  door	  de	  vakdocent,	  de	  mentor	  of	  de	  coördinator	  kunnen	  worden	  opgelost,	  
waarbij	  het	  niet	  duidelijk	  is	  welke	  externe	  hulpverlener	  moet	  worden	  ingeschakeld	  of	  waarbij	  sprake	  
is	  van	  een	  problematiek	  die	  om	  een	  multidisciplinaire	  benadering	  vraagt,	  worden	  besproken	  in	  het	  
zorgadviesteam.	  In	  dit	  team	  zitten	  de	  zorgcoördinator,	  interne	  zorgspecialisten	  en	  enkele	  externe	  
deskundigen	  zoals	  de	  schoolarts,	  een	  jeugdpsycholoog	  en	  medewerkers	  van	  Bureau	  Jeugdzorg	  en	  
Bureau	  Voortijdig	  School	  Verlaten.	  
Bespreking	  van	  leerlingen	  in	  het	  zorgadviesteam	  gebeurt	  pas	  nadat	  hierover	  met	  de	  
ouders/verzorgers	  is	  gecommuniceerd	  en	  zij	  hun	  toestemming	  hebben	  verleend.	  Deze	  aanmelding	  
gebeurt	  volgens	  een	  vast	  protocol.	  
	  
4.10 De	  interne	  huiswerkbegeleiding	  
	  
De	  school	  kent	  een	  huiswerkinstituut	  onderverdeeld	  in	  de	  intensieve	  huiswerkbegeleiding	  (IHB)	  en	  
de	  extensieve	  huiswerkbegeleiding	  (EHB).	  Daarnaast	  bestaat	  de	  mogelijkheid	  om	  bijles	  te	  krijgen.	  
De	  IHB	  richt	  zich	  op	  leerlingen	  die	  hulp	  nodig	  hebben	  bij	  het	  leren	  in	  de	  ruimste	  zin.	  De	  leerlingen	  
werken	  daar	  onder	  leiding	  van	  gekwalificeerd	  personeel	  in	  alle	  rust	  aan	  hun	  huiswerk.	  Zij	  worden	  
geholpen	  bij	  het	  plannen,	  zij	  worden	  desgevraagd	  overhoord	  en	  ook	  kunnen	  zij	  vakinhoudelijke	  
ondersteuning	  krijgen.	  De	  EHB	  biedt	  de	  leerlingen	  de	  mogelijkheid	  om	  in	  alle	  rust	  onder	  toezicht	  de	  
volgens	  de	  docenten	  benodigde	  tijd	  aan	  het	  huiswerk	  te	  besteden.	  Aangezien	  het	  aantal	  plaatsen	  
beperkt	  is,	  worden	  leerlingen	  die	  IHB	  of	  EHB	  nodig	  hebben	  bij	  voorrang	  geplaatst.	  	  
Daarnaast	  is	  er	  nog	  de	  HOT-‐groep	  (huiswerk	  onder	  toezicht).	  Daarin	  zitten	  leerlingen	  die	  in	  overleg	  
met	  de	  ouders	  geplaatst	  zijn	  op	  de	  huiswerkbegeleiding,	  omdat	  zij	  thuis	  en/of	  op	  school	  
onvoldoende	  inzet	  tonen	  voor	  het	  schoolwerk.	  	  
Voor	  de	  IHB,	  EHB	  en	  de	  HOT	  wordt	  gedurende	  tien	  maanden	  een	  vast	  bedrag	  per	  maand	  gevraagd.	  	  
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Gemiddeld	  gaan	  de	  IHB,	  de	  EHB	  en	  de	  HOT-‐groep	  17	  maal	  per	  maand	  en	  10	  maanden	  per	  jaar	  door.	  
	  
5.	   Organisatie	  Bernardinuscollege	  
	  
De	  eindverantwoordelijkheid	  voor	  alles	  wat	  er	  op	  school	  gebeurt,	  ligt	  bij	  het	  College	  van	  Bestuur	  van	  
de	  Stichting	  Voortgezet	  Onderwijs	  Parkstad	  Limburg.	  Via	  het	  bestuurs-‐	  en	  directiereglement	  is	  een	  
aantal	  taken	  bij	  volmacht	  overgedragen	  aan	  de	  directies	  van	  de	  scholen.	  	  
	  
Met	  het	  oog	  op	  een	  heldere	  schoolstructuur	  en	  de	  demografische	  ontwikkelingen	  in	  het	  onderwijs	  in	  
Parkstad,	  is	  gekozen	  voor	  een	  sterke	  onderwijsinhoudelijke	  profilering	  van	  het	  Bernardinuscollege	  als	  
geheel	  en	  voor	  een	  sterke	  onderwijskundige	  profilering	  van	  de	  drie	  afzonderlijke	  scholen	  (die	  we	  hier	  
verder	  kolommen	  zullen	  noemen).	  Binnen	  de	  kaders	  van	  het	  “Bernardijns	  onderwijs”	  zal	  zowel	  het	  
havo,	  het	  atheneum	  als	  het	  gymnasium	  ieder	  een	  eigen	  doelstelling	  krijgen	  en	  een	  min	  of	  meer	  eigen	  
onderwijskundig	  profiel,	  bestaande	  uit	  een	  eigen	  onderwijskundige	  aanpak,	  begeleiding	  en	  zorg.	  De	  
gemeenschappelijke	  componenten	  binnen	  deze	  kaders	  zijn	  de	  intellectuele	  en	  culturele	  uitdaging	  
van	  de	  leerlingen	  en	  de	  intensivering	  van	  de	  relatie	  tussen	  leerling	  en	  docent.	  	  
De	  realisatie	  van	  de	  doelstellingen	  onderwijsinnovatie,	  het	  bieden	  van	  hooggekwalificeerd	  onderwijs	  
en	  een	  optimale	  aansluiting	  op	  het	  hoger	  onderwijs	  vragen	  om	  een	  duidelijk	  en	  transparant	  
besturingsmodel,	  waarin	  onderwijskundige	  sturing,	  korte	  lijnen	  en	  heldere	  structuur	  de	  
kernbegrippen	  zijn.	  
Voor	  de	  onderwijskundige	  profilering	  van	  de	  kolommen	  is	  het	  van	  belang	  dat	  de	  sturing	  en	  de	  
leerlingenbegeleiding	  verticaal	  zijn	  georganiseerd.	  De	  Scholen	  van	  het	  Bernardinuscollege	  kennen	  
derhalve	  drie	  onderwijsdirecteuren:	  een	  onderwijsdirecteur	  havo,	  een	  onderwijsdirecteur	  atheneum	  
en	  een	  onderwijsdirecteur	  gymnasium.	  De	  onderwijsdirecteur	  gymnasium	  vormt	  samen	  met	  de	  
onderwijsdirecteuren	  atheneum,	  de	  onderwijsdirecteur	  havo	  en	  de	  rector	  de	  directie	  van	  het	  
Bernardinuscollege.	  Binnen	  de	  directie	  is	  de	  rector	  verantwoordelijk	  op	  het	  gebied	  van	  personeel,	  
organisatie,	  financiën,	  ICT	  en	  beheer	  en	  zijn	  de	  onderwijsdirecteuren	  gezamenlijk	  verantwoordelijk	  
voor	  de	  totale	  portefeuille	  onderwijs.	  	  
	  
De	  onderwijsdirecteur	  stuurt	  een	  team	  van	  coördinatoren	  aan.	  Hij	  is	  inhoudelijk	  verantwoordelijk	  
voor	  het	  onderwijskundige	  beleid	  binnen	  de	  betreffende	  school.	  Daarnaast	  hebben	  de	  
onderwijsdirecteuren	  ook	  een	  schoolbrede	  coördinerende	  taak,	  zoals	  bijvoorbeeld	  Tweede-‐	  
Fasebeleid,	  keuzebegeleiding	  en	  doorstroom,	  kunstprofilering,	  bètaprofilering,	  communicatie,	  zorg	  
en	  nascholing.	  Bovenstaande	  houdt	  in	  dat	  de	  onderwijsdirecteuren	  in	  verticale	  zin	  beleidsmatig	  
sturen	  en	  dat	  coördinatie	  van	  operationele	  zaken	  zowel	  horizontaal	  als	  verticaal	  gebeurt.	  
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6.	  	   Personeelsbeleid	  
	  
Het	  personeelsbeleid	  is	  erop	  gericht	  dat	  alle	  medewerkers	  optimaal	  en	  met	  zo	  veel	  mogelijk	  plezier	  
hun	  werk	  kunnen	  doen	  in	  een	  veilige	  en	  vitale	  omgeving.	  Dat	  betekent	  dat	  aandacht	  voor	  het	  
individu,	  zijn	  werk	  en	  zijn	  persoonlijk	  wel	  en	  wee	  wezenlijk	  is.	  Het	  welbevinden	  van	  het	  personeel	  nu	  
en	  in	  de	  toekomst	  is	  en	  blijft	  de	  basisvoorwaarde	  voor	  het	  leveren	  van	  kwaliteit	  en	  daarmee	  blijft	  het	  
voor	  de	  schoolleiding	  een	  kerntaak.	  	  
	  
De	  gesprekscyclus	  vormt	  de	  basis	  voor	  een	  voortdurende	  ontwikkeling,	  begeleiding	  en	  beoordeling	  
van	  het	  personeel.	  Onderdeel	  van	  deze	  cyclus	  is	  de	  zogenaamde	  360o	  feedback.	  Deze	  bestaat	  uit	  een	  
leerling-‐enquête	  en	  een	  vragenlijst	  voor	  de	  collega’s.	  De	  vragenlijsten	  zijn	  gebaseerd	  op	  de	  
competenties,	  zoals	  deze	  zijn	  vastgelegd	  in	  de	  wet	  BIO	  (Beroepen	  In	  het	  Onderwijs).	  
	  
Om	  alle	  medewerkers	  optimaal	  gekwalificeerd	  te	  houden,	  is	  er	  een	  breed	  aanbod	  aan	  bij-‐	  en	  
nascholing.	  	  
	  
Teneinde	  de	  hoofddoelstelling	  van	  het	  personeelsbeleid,	  namelijk	  “alle	  medewerkers	  optimaal	  en	  
met	  zo	  veel	  mogelijk	  plezier	  hun	  werk	  laten	  verrichten	  in	  een	  veilige	  omgeving”,	  te	  kunnen	  
verwezenlijken	  is	  een	  goed	  arbo-‐beleid	  noodzakelijk.	  Het	  streven	  naar	  een	  grote	  mate	  van	  veiligheid	  
in	  de	  werksituatie,	  het	  zorgdragen	  voor	  een	  zo	  groot	  mogelijke	  bescherming	  van	  de	  gezondheid	  en	  
het	  bevorderen	  van	  het	  welbevinden	  staan	  daarom	  bij	  de	  uitvoering	  van	  het	  arbo-‐beleid	  centraal.	  
Dat	  betekent	  dus	  aandacht	  voor	  het	  individu,	  zijn	  werk	  en	  zijn	  persoonlijk	  wel	  en	  wee.	  	  
	  
Taakbeleid	  en	  individueel	  taakbelastingsbeleid	  zijn	  erop	  gericht	  overbelasting	  bij	  personeel	  te	  
voorkomen	  en	  om	  de	  taken	  eerlijk	  te	  verdelen.	  Niet-‐lesgebonden	  taken	  worden	  over	  de	  docenten	  
gespreid.	  	  
	  
Voor	  een	  nadere	  uitwerking	  van	  afspraken	  rondom	  scholing,	  het	  arbo-‐beleid,	  taakbeleid	  en	  
toelichting	  op	  de	  gesprekkencyclus	  en	  het	  BBD	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  personeelsgids.	  
	  
7.	   Klachtenregeling	  
	  
Hoewel	  het	  beleid	  erop	  gericht	  is	  om	  klachten	  zoveel	  mogelijk	  te	  voorkomen,	  heeft	  het	  bestuur	  van	  
de	  SVO|PL	  een	  klachtenregeling	  vastgesteld	  voor	  personeel,	  ouders	  en	  leerlingen.	  Voor	  een	  
beschrijving	  van	  de	  klachtenregeling	  wordt	  verwezen	  naar	  de	  schoolgids	  en	  de	  website	  van	  SVO|PL	  
(www.svopl.nl).	  
	  
8.	  	   Formatiebeleid	  
	  
De	  praktijk	  is	  dat	  er	  jaarlijks	  rond	  half	  april,	  nadat	  de	  nieuwe	  leerlingen	  zijn	  aangemeld,	  een	  formatieplan	  
wordt	  gemaakt.	  Dit	  plan	  wordt	  in	  mei	  of	  juni	  als	  voorlopig	  plan	  aangeboden	  aan	  de	  MR	  ter	  instemming	  
van	  de	  geleding	  personeel	  en	  ter	  informatie	  aan	  de	  geleding	  ouders/leerlingen.	  Het	  plan	  blijft	  voorlopig	  
tot	  er	  zekerheid	  is	  over	  het	  aantal	  leerlingen	  per	  1	  oktober	  van	  het	  jaar	  waarop	  het	  formatieplan	  van	  
toepassing	  is.	  	  
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9.	   Onderwijskundige	  ontwikkelingen	  	  
	  
9.1	  	   Passend	  Onderwijs	  
	  
De	  overheid	  wil	  een	  systeem	  dat	  leerlingen	  zoveel	  mogelijk	  in	  het	  reguliere	  onderwijsstelsel	  houdt	  
met	  onderwijs-‐	  en	  zorgaanbod	  dichtbij	  huis	  waarbij	  niet	  alle	  kinderen	  met	  een	  relatief	  lichte	  
hulpvraag	  in	  speciaal	  geïndiceerde	  voorzieningen	  terecht	  komen.	  Dit	  vergt	  een	  cultuuromslag.	  
Het	  Bernardinuscollege	  heeft	  hiervoor	  een	  eigen	  ‘zorgprofiel’	  opgesteld.	  Dit	  zorgprofiel	  is	  een	  
beschrijving	  van	  het	  totale	  aanbod	  aan	  onderwijszorg	  en	  speciale	  voorzieningen	  dat	  wordt	  
aangeboden	  (voorzieningen	  voor	  dyslectische	  leerlingen,	  begeleiden	  van	  een	  PDD-‐NOS-‐er,	  etc.).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Het	  vergroten	  van	  de	  deskundigheid	  van	  docenten	  speelt	  daarin	  een	  belangrijke	  rol.	  Het	  
onderwijsgevend	  personeel	  en	  de	  schoolleiding	  van	  het	  Bernardinuscollege	  krijgen	  daarom	  een	  
gerichte	  scholing.	  	  
	  
9.2	   Leerlingbegeleiding	  
	  
De	  leerlingbegeleiding	  is	  een	  kernactiviteit	  binnen	  de	  school.	  Hieraan	  nemen	  docenten,	  mentoren,	  
(profiel)coördinatoren	  en	  decanen	  deel.	  Zij	  ondersteunen	  leerlingen	  bij	  het	  oplossen	  van	  
leerproblemen,	  sociaal-‐emotionele	  problemen	  en	  bij	  de	  profielkeuze,	  studiekeuze	  en	  
beroepsoriëntatie.	  
In	  de	  leerlingbegeleiding	  is	  een	  aantal	  zaken	  van	  belang:	  luisteren,	  begripvol	  zijn,	  tussenpersoon	  zijn	  
en	  vooral	  mens	  zijn.	  De	  leerlingbegeleider	  heeft	  een	  brede	  rol	  in	  de	  school.	  In	  de	  onderbouw	  neemt	  
de	  mentor	  de	  eerstelijnszorg	  voor	  zijn	  rekening,	  in	  de	  bovenbouw	  is	  dat	  de	  profielcoördinator	  die	  
daarnaast	  net	  als	  de	  coördinator	  in	  de	  onderbouw	  meer	  algemeen	  organiserend	  en	  coördinerend	  te	  
werk	  gaat.	  	  
De	  leerlingbegeleider	  heeft	  de	  rol	  van	  een	  coach	  voor	  de	  leerling,	  een	  raadgever,	  een	  beschermer,	  
iemand	  die	  vertrouwd	  is	  met	  de	  leerling	  en	  de	  persoon	  die	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling	  goed	  kan	  
inschatten.	  Hij	  is	  een	  contactpersoon	  tussen	  de	  school	  en	  de	  ouders.	  Hij	  representeert	  de	  school	  en	  is	  
tevens	  aanspreekpunt	  voor	  externe	  partijen.	  	  
Het	  is	  voor	  leerlingbegeleiders	  belangrijk	  om	  te	  weten	  wie	  welke	  taken	  binnen	  de	  school	  en	  in	  het	  
contact	  met	  de	  leerling	  en	  de	  ouder(s)/verzorger(s)	  uitvoert.	  
	  
9.3	   Profilering	  en	  talentontwikkeling	  	  
	  
In	  2008	  verscheen	  de	  notitie	  van	  het	  bestuur	  van	  de	  SVO|PL	  over	  de	  onderwijssituatie	  in	  Parkstad	  
Limburg,	  het	  zogenoemde	  Masterplan.	  Het	  plan	  bevatte	  een	  analyse	  van	  de	  vergrijzing	  en	  
ontgroening	  van	  de	  regio	  en	  de	  daaruit	  voortvloeiende	  consequenties	  voor	  het	  aanbod	  van	  
voortgezet	  onderwijs	  in	  Parkstad.	  Volgens	  dit	  plan	  verzorgt	  het	  Bernardinuscollege	  vanaf	  1	  augustus	  
2012	  het	  volgende	  onderwijs:	  gymnasium,	  atheneum	  en	  havo.	  Dit	  betekende	  dat	  het	  
Bernardinuscollege	  niet	  meer	  beschikt	  over	  een	  mavo-‐afdeling.	  De	  drie	  zelfstandige	  scholen	  die	  
onder	  de	  paraplu	  van	  het	  Bernardinuscollege	  vallen,	  hebben	  besloten	  zich	  verder	  te	  profileren	  tot	  
krachtige	  scholen	  voor	  voorbereidend	  wetenschappelijk	  onderwijs	  (gymnasium	  en	  atheneum)	  en	  
voor	  voorbereidend	  hoger	  beroepsonderwijs	  (havo).	  	  
	  
Om	  deze	  profilering	  vorm	  te	  geven	  ging	  in	  de	  schooljaren	  2009-‐2011	  een	  profileringcommissie	  
gymnasium	  aan	  de	  slag.	  Deze	  commissie	  keek	  vooral	  naar	  het	  curriculum,	  het	  rendement	  op	  het	  
gymnasium	  en	  het	  profiel	  van	  de	  gymnasiumleerling.	  Dit	  resulteerde	  in	  een	  rapportage	  aan	  de	  
directie	  in	  december	  2010.	  Deze	  rapportage	  zal	  een	  inspiratiebron	  vormen	  voor	  de	  toekomstige	  
profileringtrajecten.	  
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Speerpunten	  bij	  de	  profilering	  van	  het	  gymnasium	  zijn:	  
• het	  versterken	  van	  de	  academische	  vaardigheden	  bij	  leerlingen;	  
• de	  klassieke	  taal	  en	  cultuur	  sterker	  verbinden	  met	  andere	  vakgebieden;	  
• verdiepend	  en	  uitdagend	  onderwijsaanbod	  ter	  excellentiebevordering.	  

Deze	  profilering	  moet	  tot	  stand	  komen	  in	  samenwerking	  met	  de	  docenten	  die	  les	  geven	  op	  het	  
gymnasium	  en	  de	  coördinatoren	  van	  gymnasiumgroepen.	  
	  
Daarnaast	  richt	  het	  Bernardinuscollege	  zich	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  talenten	  van	  individuele	  
leerlingen	  zodat	  deze	  zich	  op	  een	  specifiek	  gebied,	  niet	  alleen	  binnen	  maar	  ook	  buiten	  het	  regulier	  
onderwijs,	  optimaal	  kunnen	  ontwikkelen.	  Voorbeelden	  hiervan	  zijn	  in	  dit	  gehele	  schoolplan	  te	  vinden	  
(met	  name	  onder	  3.2	  en	  9).	  
	  
9.4	  	   Cultuur	  
	  
Op	  het	  Bernardinuscollege	  nemen	  kunst	  en	  cultuur	  een	  belangrijke	  plaats	  in.	  Het	  in	  aanraking	  komen	  
met	  kunst	  en	  cultuur	  is	  een	  wezenlijk	  onderdeel	  binnen	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  leerling.	  Kunst	  en	  
cultuur	  worden	  in	  brede	  zin	  op	  het	  gebied	  van	  muziek,	  toneel	  en	  beeldende	  kunst	  in	  de	  school	  
beleefd	  en	  uitgevoerd.	  In	  de	  lessentabel	  zijn	  op	  alle	  jaarlagen	  van	  de	  school	  kunstvakken	  
vertegenwoordigd.	  Verder	  zijn	  er	  vele	  mogelijkheden	  tot	  verdieping	  in	  de	  vorm	  van	  extra	  
onderwijsaanbod	  (zie	  3.2	  	  voor	  een	  nadere	  uitwerking).	  
	  
De	  school	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  samenwerkingsverband	  Vuurstof	  bestaande	  uit	  het	  
Bernardinuscollege,	  de	  faculteit	  van	  de	  kunsten	  van	  de	  Hogeschool	  Zuyd	  in	  Maastricht,	  Trevianum	  
scholengroep	  Sittard,	  het	  Bonnefantencollege,	  scholengemeenschap	  Schöndeln	  en	  het	  Valuascollege	  
Venlo.	  Deze	  scholen	  ontwikkelen	  culturele	  manifestaties	  en	  voeren	  deze	  met	  de	  leerlingen	  uit.	  
	  
De	  school	  stelt	  zich	  tot	  doel	  cultuurprofielschool	  worden.	  De	  cultuurprofielscholen	  maken	  deel	  uit	  
van	  een	  groot	  netwerk	  van	  scholen	  in	  geheel	  Nederland	  en	  kiezen	  er	  voor	  om	  zich	  te	  profileren	  op	  
het	  gebied	  van	  kunst	  en	  cultuur.	  Zij	  integreren	  kunstvakken	  in	  andere	  vakken	  en	  werken	  nauw	  samen	  
met	  culturele	  instellingen.	  Bij	  de	  cultuurprofielschool	  gaat	  het	  niet	  alleen	  om	  toptalenten.	  Ook	  
leerlingen	  met	  een	  buitengewone	  interesse	  voor	  kunst	  en	  cultuur	  kunnen	  hier	  terecht.	  
	  
9.5	   Studium	  Generale	  
	  
Het	  Bernardinuscollege	  organiseert	  jaarlijks	  een	  Studium	  Generale.	  Dit	  bestaat	  uit	  een	  aantal	  
lezingen	  van	  academisch	  niveau	  over	  uiteenlopende	  onderwerpen.	  Deze	  lezingen	  zijn	  voor	  iedereen	  
toegankelijk.	  
	  
9.6	  	   Bètalyceum	  Parkstad	  
	  
Het	  bètalyceum	  Parkstad	  is	  een	  initiatief	  van	  de	  SVO|PL	  en	  heeft	  als	  doel	  om	  meer	  leerlingen	  te	  laten	  
kiezen	  voor	  bètaprofielen	  en	  te	  laten	  doorstromen	  naar	  bètavervolgopleidingen.	  Het	  
Bernardinuscollege	  werd	  als	  een	  van	  de	  eerste	  scholen	  toegelaten	  tot	  het	  Programma	  Bèta	  Excellent,	  
een	  programma	  voor	  scholen	  uit	  het	  voorgezet	  onderwijs	  die	  meer	  werk	  willen	  maken	  van	  uitdagend	  
en	  aantrekkelijk	  bètaonderwijs.	  De	  aangesloten	  scholen	  laten	  bètaleerlingen	  werken	  aan	  
talentontwikkeling	  en	  excellentiebevordering.	  	  
Het	  Bernardinuscollege	  heeft	  binnen	  het	  bètalyceum	  Parkstad	  een	  prominente	  rol.	  De	  meeste	  
activiteiten	  die	  binnen	  het	  bètalyceum	  worden	  ontwikkeld,	  worden	  georganiseerd	  en	  uitgevoerd	  
door	  medewerkers	  van	  deze	  school.	  Het	  Bernardinuscollege	  neemt	  ook	  deel	  aan	  een	  bètaoverleg	  op	  
provinciaal	  niveau.	  Dit	  overleg	  wordt	  georganiseerd	  door	  het	  TechnoCentrum	  Zuid	  Limburg	  (TCZL).	  
Deze	  overlegstructuren	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  school	  goed	  is	  geïnformeerd	  over	  nieuwe	  
technologische	  ontwikkelingen.	  Deze	  ontwikkelingen	  maken	  vervolgens	  deel	  uit	  van	  de	  aangeboden	  
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bètalesstof	  en	  bèta-‐activiteiten.	  Voorbeelden	  van	  dergelijke	  initiatieven	  zijn	  het	  Nanoproject	  en	  het	  
project	  duurzaamheid.	  	  
	  
Binnen	  het	  bètalyceum	  Parkstad	  worden	  de	  volgende	  activiteiten	  vormgegeven:	  
	  

De	  Wissenschaftsnacht	  (RWTH-‐Aken)	  
De	  leerlingen	  van	  3	  gymnasium	  maken	  kennis	  met	  wetenschappers	  van	  de	  RWTH	  in	  Aken.	  
Deze	  kennismaking	  komt	  tot	  stand	  door	  het	  volgen	  van	  lezingen	  en	  workshops.	  

	  
De	  Scholiereninformatiedag	  (RWTH)	  
De	  leerlingen	  van	  5	  gymnasium	  maken	  kennis	  met	  verschillende	  faculteiten	  binnen	  de	  RWTH.	  

	  
Profielwerkstukken	  (RWTH)	  
De	  leerlingen	  van	  5	  en	  6	  gymnasium	  kunnen	  hun	  profielwerkstuk	  maken	  bij	  een	  faculteit	  van	  
de	  RWTH.	  

	  
Masterclass	  (UM)	  
De	  leerlingen	  van	  5	  gymnasium	  kunnen	  na	  het	  volgen	  van	  een	  masterclass	  aan	  de	  
Universiteit	  van	  Maastricht	  (UM)	  een	  profielwerkstuk	  maken	  over	  de	  gevolgde	  masterclass.	  	  

	  
TU	  Eindhoven	  
Omdat	  veel	  technisch	  wetenschappelijk	  georiënteerde	  leerlingen	  van	  de	  school	  kiezen	  voor	  
de	  Technische	  Universiteit	  in	  Eindhoven,	  wordt	  structureel	  contact	  met	  dit	  instituut	  
onderhouden	  via	  het	  PUC	  (Pre-‐University-‐College).	  De	  volgende	  activiteiten	  vinden	  in	  dit	  
kader	  plaats:	  
- leerlingen	  van	  4	  gymnasium,	  die	  in	  de	  werkweek	  voor	  het	  natuurwetenschappelijk	  

programma	  kiezen,	  brengen	  een	  hele	  dag	  op	  de	  TUE	  door	  ter	  oriëntatie	  op	  hun	  studie-‐	  
en	  beroepskeuze;	  

- leerlingen	  in	  5	  gymnasium	  kunnen	  intekenen	  voor	  een	  door	  de	  TUE	  verzorgde	  workshop,	  
waarbij	  ze	  geholpen	  worden	  een	  relevante	  en	  haalbare	  onderzoeksvraag	  voor	  hun	  
profielwerkstuk	  op	  te	  stellen;	  

- leerlingen	  in	  5	  en	  6	  gymnasium	  bezoeken	  Masterclasses	  aan	  verschillende	  faculteiten	  of	  
maken	  gebruik	  van	  de	  Profielwinkel	  ter	  ondersteuning	  bij	  de	  uitvoering	  van	  hun	  
profielwerkstuk;	  

- leerlingen	  van	  3	  gymnasium	  wordt	  hulp	  geboden	  bij	  hun	  keuze	  uit	  een	  van	  de	  
wiskundevakken	  A	  t/m	  D	  door	  middel	  van	  een	  door	  de	  TUE	  ontwikkeld	  spel.	  

	  
Jet-‐Net	  (Jongeren	  en	  Technologie	  Netwerk)	  
Dit	  is	  een	  samenwerking	  tussen	  bedrijven,	  onderwijs	  en	  overheid.	  Het	  doel	  is	  havo/vwo-‐
leerlingen	  een	  reëel	  beeld	  te	  geven	  van	  bèta	  en	  technologie	  en	  hen	  te	  interesseren	  voor	  een	  
bètatechnische	  vervolgopleiding.	  Om	  dit	  doel	  te	  realiseren	  gaan	  leerlingen	  van	  de	  
bovenbouw	  regelmatig	  op	  excursie	  naar	  DSM.	  

	  
Scienceklassen	  	  
In	  de	  scienceklassen	  wordt	  meer	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  bètavakken	  dan	  in	  de	  reguliere	  
programma’s	  van	  deze	  vakken.	  De	  leerlingen	  zullen	  daardoor	  een	  beter	  beeld	  krijgen	  van	  de	  
samenhang	  tussen	  verschillende	  disciplines.	  Deze	  samenhang	  wordt	  benadrukt	  door	  de	  
leerstof	  thematisch	  en/of	  projectmatig	  aan	  te	  bieden.	  
De	  scienceklassen	  zijn	  modulair	  van	  opzet.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  leerlingen	  per	  trimester	  één	  
of	  twee	  thema’s	  krijgen	  aangeboden.	  De	  modules	  worden	  verzorgd	  door	  verschillende	  
docenten.	  
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De	  scienceklas	  onderbouw	  geeft	  een	  betere	  aansluiting	  op	  de	  profielen	  N&G	  en	  N&T	  van	  de	  
Tweede	  Fase,	  omdat	  er	  modules	  met	  een	  behoorlijke	  diepgang	  aangeboden	  worden	  en	  dus	  
meer	  lesstof.	  De	  scienceklas	  onderbouw	  is	  toegankelijk	  voor	  leerlingen	  van	  alle	  schooltypen	  
en	  wordt	  in	  de	  eerste	  drie	  leerjaren	  aangeboden.	  
De	  scienceklas	  bovenbouw	  heeft	  onder	  andere	  als	  thema	  duurzame	  energie.	  De	  
scienceklassen	  zijn	  bedoeld	  voor	  leerlingen	  met	  grote	  belangstelling	  voor	  de	  bètavakken.	  De	  
leerlingen	  die	  de	  cursus	  met	  goed	  gevolg	  hebben	  doorlopen	  ontvangen	  een	  certificaat.	  

	  
De	  bèta-‐activiteiten	  van	  het	  Bernardinuscollege	  worden	  regelmatig	  onderworpen	  aan	  een	  
systematische	  controle	  (audit).	  Deze	  controles	  worden	  uitgevoerd	  door	  het	  platform	  bèta/techniek	  
van	  het	  Universumprogramma.	  Het	  Bernardinuscollege	  is	  vanaf	  2005	  een	  Universumschool.	  Een	  
belangrijk	  speerpunt	  voor	  het	  Bernardinuscollege	  is	  het	  continueren	  van	  bovengenoemde	  
activiteiten.	  Om	  dit	  voor	  de	  komende	  schooljaren	  te	  garanderen	  is	  in	  het	  schooljaar	  2009-‐2010	  een	  
groot	  aantal	  bètadocenten	  geschoold	  in	  het	  opstellen	  van	  projectplannen.	  Naast	  het	  opstellen	  van	  
projectplannen	  zijn	  deze	  docenten	  ook	  geschoold	  in	  het	  bewaken	  van	  de	  kwaliteit	  van	  projecten	  en	  
hebben	  zij	  leren	  werken	  met	  de	  zogenaamde	  PDCA-‐cyclus.	  
	  
Het	  Bernardinuscollege	  zal	  in	  de	  komende	  jaren	  de	  volgende	  beta-‐activiteiten	  ontwikkelen:	  
	  

Het	  Technasium	  
Het	  Technasium	  is	  een	  onderwijsstroom	  voor	  vwo	  en	  havo,	  waarin	  bètavakken	  centraal	  
staan.	  Een	  Technasium	  is	  een	  vwo	  of	  havo	  met	  het	  examenvak	  Onderzoeken	  en	  Ontwerpen.	  
Samen	  met	  het	  Graaf	  Huyn	  College	  Geleen	  en	  het	  Sophianum	  Gulpen	  onderzoekt	  het	  
Bernardinuscollege	  of	  en	  hoe	  de	  school	  met	  ingang	  van	  het	  schooljaar	  2013-‐2014	  kan	  starten	  
met	  een	  eigen	  Technasium.	  
	  
Contacten	  met	  buitenlandse	  kennisinstellingen	  	  
Het	  Bernardinuscollege	  werkt	  op	  dit	  moment	  intensief	  samen	  met	  de	  RWTH	  in	  Aken.	  In	  het	  
schooljaar	  2009-‐2010	  werd	  er	  een	  overleg	  gestart	  met	  het	  Science	  College	  Overbach.	  Het	  
Science	  College	  Overbach	  is	  een	  sterk	  bètageoriënteerd	  gymnasium	  in	  Jülich.	  Er	  vinden	  al	  
uitwisselingen	  plaats,	  maar	  er	  wordt	  gestreefd	  naar	  een	  intensivering	  van	  de	  contacten.	  

	  
	   Integratie	  van	  ICT	  in	  het	  vak	  scheikunde	  

Bij	  het	  vak	  scheikunde	  wordt	  in	  schooljaar	  2011-‐2012	  gestart	  met	  een	  innovatieproject.	  Dit	  
project	  richt	  zich	  op	  het	  inzetten	  van	  E-‐klassen	  bij	  dit	  vak.	  Hierbij	  wordt	  gebruik	  gemaakt	  van	  
de	  mogelijkheden	  die	  het	  platform	  bètatechniek	  biedt.	  	  
Een	  E-‐klas	  is	  een	  rijk	  gevulde	  elektronische	  leeromgeving,	  ingericht	  met	  studiewijzers,	  digitaal	  
lesmateriaal,	  software,	  video-‐instructies,	  animaties,	  (zelf)toetsen,	  ‘chat’functies	  voor	  
leerlingen	  en	  docenten	  en	  streaming-‐video’s.	  Getrainde	  studenten	  en	  e-‐PAL’s	  (PAL	  =	  
Persoonlijk	  Assistent	  Leraar),	  worden	  ingezet	  bij	  de	  uitvoering	  en	  ondersteuning	  van	  de	  E-‐
klassen	  en	  werkcolleges.	  Daarnaast	  verzorgt	  het	  hoger	  onderwijs	  aanvullende	  gastcolleges	  en	  
verdiepingsonderwijs.	  De	  seniordocent	  scheikunde	  test	  met	  zijn	  vakgroep	  een	  aantal	  E-‐
klassen.	  Hij	  wordt	  hierbij	  ondersteund	  door	  een	  PAL.	  	  
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9.7	   Afstemming	  binnen	  het	  curriculum	  
	  
De	  afstemming	  van	  de	  curricula	  tussen	  de	  secties	  blijft	  een	  belangrijk	  aandachtspunt.	  Deze	  
afstemming	  vindt	  zowel	  horizontaal	  als	  verticaal	  plaats.	  
	  
Horizontaal:	  

- afstemming	  binnen	  de	  moderne	  vreemde	  talen	  en	  Nederlands	  over	  het	  behandelen	  van	  de	  
grammatica	  en	  de	  notaties	  bij	  taalontleding;	  

- een	  projectmatige	  aanpak	  van	  onderwerpen	  in	  de	  onderbouw;	  
- een	  concentrisch	  opgebouwde	  aandacht	  voor	  de	  reken-‐	  en	  taalvaardigheid	  binnen	  de	  

vakken.	  
	  
Verticaal:	  

- optimaliseren	  van	  de	  doorstroom	  van	  de	  onderbouw	  naar	  de	  Tweede	  Fase	  door	  een	  
effectieve	  keuzebegeleiding	  en	  het	  verbeteren	  van	  de	  voorspellende	  waarde	  van	  de	  toetsing	  
in	  de	  derde	  klas;	  

- samenwerking	  met	  hogescholen	  en	  universiteiten	  waaronder	  het	  project	  “Academic	  
Experience”;	  

- het	  JetNet	  programma;	  
- de	  jaarlijkse	  enquête	  onder	  de	  schoolverlaters	  die	  een	  beeld	  geeft	  van	  de	  kwaliteit	  en	  het	  

niveau	  van	  ons	  onderwijs	  en	  onze	  vorming	  met	  betrekking	  tot	  de	  aansluiting	  op	  het	  
vervolgonderwijs.	  

	  
9.8	   Extra	  taal	  en	  rekenen	  
	  
Het	  correct	  spreken	  en	  schrijven	  van	  de	  Nederlandse	  taal	  blijft	  een	  aandachtspunt.	  Extra	  onderwijs	  in	  
het	  vak	  Nederlands	  blijft	  daarom	  van	  wezenlijk	  belang.	  Hetzelfde	  geldt	  voor	  de	  rekenvaardigheid.	  In	  
het	  kader	  van	  het	  project	  ‘Succes	  in	  beeld’	  wordt	  daarom	  gewerkt	  aan	  een	  alomvattend	  taal-‐	  en	  
rekenbeleid	  op	  schoolniveau	  dat	  als	  doel	  heeft	  het	  verhogen	  van	  de	  taal-‐	  en	  rekenvaardigheid	  van	  de	  
leerling.	  Tevens	  richt	  de	  ontwikkeling	  van	  dit	  beleid	  zich	  op	  de	  examens	  taal	  en	  rekenen	  die	  in	  2014	  
op	  ons	  afkomen.	  
	  
9.9	   Maatschappelijke	  stage	  

	  
Vanaf	  2012	  zal	  elke	  leerling	  die	  instroomt	  in	  het	  voortgezet	  onderwijs	  een	  vorm	  van	  
maatschappelijke	  stage	  (MaS)	  moeten	  doorlopen	  voor	  het	  behalen	  van	  zijn	  of	  haar	  diploma.	  De	  
maatschappelijke	  stage	  wordt	  tot	  en	  met	  2012	  gefaseerd	  ingevoerd.	  Samen	  met	  de	  gemeente	  en	  
andere	  Heerlense	  scholen	  is	  hard	  gewerkt	  aan	  de	  realisatie	  van	  de	  MaS.	  De	  gemeente	  heeft	  de	  
verantwoordelijkheid	  om	  voor	  voldoende	  stageplaatsen	  te	  zorgen.	  De	  scholen	  zijn	  vrij	  in	  de	  verdere	  
invulling	  op	  schoolniveau.	  	  
	  
9.10	   Burgerschapsvorming	  
	  
Burgerschapsvorming	  is	  gericht	  op	  het	  bevorderen	  van	  actief	  burgerschap	  en	  sociale	  integratie.	  
Dit	  gebeurt	  door	  leerlingen	  kennis	  te	  laten	  maken	  met	  verschillende	  achtergronden	  en	  culturen	  van	  
leeftijdgenoten.	  Burgerschapsvorming	  op	  het	  Bernardinuscollege	  is	  een	  continu	  proces	  dat	  
gericht	  is	  op	  waardeontwikkeling,	  waarbij	  een	  kritische	  houding	  evenzeer	  van	  belang	  is	  als	  
een	  communicatieve/empathische	  houding.	  Op	  onze	  school	  wordt	  een	  aantal	  waarden	  
hooggehouden	  die	  een	  sterk	  universeel	  karakter	  hebben:	  vrijheid,	  gelijkheid	  en	  
broederschap.	  	  
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Burgerschapsvorming	  richt	  zich	  dus	  op	  betrokkenheid	  van	  leerlingen	  onder	  elkaar	  en	  van	  leerlingen	  
op	  de	  samenleving.	  Dit	  betekent	  in	  de	  praktijk	  dat	  we	  in	  ons	  onderwijs	  de	  volgende	  zaken	  centraal	  
stellen:	  

1. kennis	  van	  politiek	  burgerschap.	  Dit	  is	  terug	  te	  vinden	  in	  de	  lesprogramma’s	  van	  de	  vakken	  
geschiedenis,	  maatschappijleer	  en	  maatschappijwetenschappen.	  Centraal	  in	  deze	  vakken	  
staan	  de	  drie	  aspecten	  met	  betrekking	  tot	  burgerschapsvorming,	  namelijk	  het	  politieke	  
systeem,	  participatie	  binnen	  en	  buiten	  de	  school	  en	  identiteitsontwikkelingen	  van	  een	  
persoon	  en	  de	  rol	  die	  zijn	  of	  haar	  omgeving	  daar	  in	  speelt.	  	  
	  

2. toepassen	  van	  maatschappelijk	  burgerschap.	  	  Dit	  vindt	  plaats	  binnen	  de	  maatschappelijke	  
stage	  en	  de	  vakgerelateerde	  excursies,	  uitwisselingen	  en	  andere	  buitenschoolse	  activiteiten.	  	  
	  

3. burgerschap	  binnen	  de	  school.	  Dit	  is	  terug	  te	  zien	  in	  de	  leerling-‐participatie	  en	  het	  aanleren	  
en	  leren	  respecteren	  van	  de	  universele	  waarden.	  In	  de	  mentorlessen,	  de	  begeleiding	  van	  de	  
leerlingen	  en	  de	  schoolregels	  (o.a.	  ‘this	  is	  how	  we	  do	  it!’)	  staat	  het	  aanleren	  en	  leren	  
respecteren	  van	  de	  universele	  waarden	  centraal.	  	  
De	  leerling-‐participatie	  zien	  we	  op	  verschillende	  manieren	  terug	  op	  het	  Bernardinuscollege.	  
De	  leerlingenraad	  en	  de	  resonansgroepen	  Tweede	  Fase	  zijn	  de	  beste	  voorbeelden	  van	  
leerling-‐participatie.	  Daarnaast	  vullen	  leerlingen	  allerlei	  enquêtes	  in	  over	  de	  algemene	  
tevredenheid	  over	  school,	  de	  aansluiting	  op	  het	  vervolgonderwijs	  en	  het	  functioneren	  van	  de	  
docenten.	  Bij	  al	  deze	  enquêtes	  staat	  de	  beleving	  van	  klimaat	  en	  kwaliteit	  van	  de	  school	  als	  
kleine	  samenleving	  centraal.	  	  

	  
10.	  Kwaliteit	  
	  
Het	  Gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege	  is	  een	  school	  die	  kwaliteit	  hoog	  in	  het	  vaandel	  heeft	  
staan.	  Kwaliteit	  is	  echter	  geen	  vaststaand	  gegeven.	  Ze	  moet	  steeds	  opnieuw	  bevraagd,	  bewaakt	  en	  
daar	  waar	  mogelijk	  verbeterd	  worden.	  
De	  kwaliteit	  die	  het	  Bernardinuscollege	  levert	  is	  geënt	  op	  vier	  pijlers:	  	  
	  

1. onderwijsbeleid;	  
2. personeelsbeleid;	  
3. optimale	  faciliteiten;	  
4. omgeving.	  
	  

Bij	  deze	  vier	  punten	  wordt	  gedefinieerd	  wat	  onder	  kwaliteit	  wordt	  verstaan	  en	  hoe	  deze	  wordt	  
gemeten.	  Na	  meting	  volgt	  de	  evaluatie	  (kwalitatieve	  beoordeling)	  en	  de	  conclusie.	  Onze	  manier	  van	  
werken	  komt	  overeen	  met	  de	  zogenaamde	  PDCA-‐cyclus	  (“plan-‐do-‐check-‐act”-‐cyclus).	  	  
	  	  
De	  secties	  formuleren	  hun	  onderwijskundige	  doelstellingen	  in	  het	  vakwerkplan.	  Tijdens	  de	  
sectie/directiegesprekken	  wordt	  uitgebreid	  ingegaan	  op	  deze	  doelstellingen.	  Als	  de	  sectie	  de	  
discussie	  over	  de	  onderwijskundige	  doelstellingen	  heeft	  afgerond,	  formuleert	  de	  vakdocent	  zijn	  eigen	  
kwaliteitsdoelstellingen.	  Ook	  bepaalt	  de	  docent	  welke	  competenties	  hij	  nodig	  heeft	  of	  verder	  wil	  
ontwikkelen	  om	  zijn	  eigen	  kwaliteitsdoelstellingen	  te	  realiseren.	  Tijdens	  het	  pop-‐gesprek	  komen	  de	  
eigen	  kwaliteitsdoelstellingen	  en	  de	  daarvoor	  benodigde	  competenties	  uitvoerig	  aan	  bod.	  
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11.	  Afsluiting	  
	  
Dit	  schoolplan	  geeft	  een	  beeld	  van	  het	  onderwijs,	  de	  begeleiding	  en	  de	  organisatie	  van	  het	  
Gymnasium	  van	  het	  Bernardinuscollege,	  gefundeerd	  op	  de	  aan	  het	  begin	  beschreven	  missie	  en	  visie	  
van	  de	  school:	  	  ‘Het	  vormen	  van	  jonge	  mensen	  op	  intellectueel,	  cultureel	  en	  maatschappelijk	  gebied	  
en	  hen	  voorbereiden	  op	  de	  toekomst	  door	  hen	  uit	  te	  dagen	  met	  gedegen,	  motiverend	  en	  inspirerend	  
onderwijs	  dat	  voortkomt	  uit	  een	  rijke,	  op	  Franciscaanse	  grondslag	  gebaseerde	  onderwijs-‐	  en	  
vormingstraditie’.	  	  
	  
Het	  realiseren	  van	  deze	  visie	  is	  de	  uiteindelijke	  doelstelling	  van	  onze	  vorming	  en	  ons	  onderwijs.	  Door	  
monitoring	  en	  voortdurende	  tussentijdse	  evaluatie	  van	  alle	  activiteiten	  die	  bij	  kunnen	  dragen	  aan	  het	  
realiseren	  van	  deze	  doelstelling	  houden	  wij	  de	  vinger	  aan	  de	  pols,	  waarbij	  de	  leidende	  vragen	  zijn:	  
“Doen	  wij	  de	  goede	  dingen?	  Doen	  wij	  die	  dingen	  goed?”	  
Het	  eindoordeel	  geven	  wij	  niet	  zelf,	  maar	  leggen	  wij	  voor	  aan	  onze	  belanghebbenden:	  leerlingen,	  
ouders,	  vervolgonderwijs,	  overheden	  en	  onderwijsinspectie.	  


