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1. Introductie en
leeswijzer rapport
Introductie
Al meer dan 600 scholen/schoolsoorten hebben in de afgelopen jaren deelgenomen
aan het traject Excellente Scholen. Scholen melden zich aan bij de onafhankelijke jury,
omdat zij het predicaat zien als een vorm van erkenning en waardering voor hun
prestaties, en ook als een uitdaging om hun onderwijs voortdurend tegen het licht te
houden en verder te ontwikkelen. Het belangrijkste doel van Excellente Scholen is om
de onderwijskwaliteit in Nederland te verbeteren door kwaliteit zichtbaar te maken en
over te dragen.
Het excellentieprofiel – datgene waar de school in uitblinkt – staat in het beoordelen
van excellentie centraal. De onafhankelijke jury kijkt primair hier naar. De school
benoemt op welk gebied zij excellent is en de jury verifieert of het genoemde
excellentieprofiel goed wordt uitgevoerd, herkenbaar is & doorwerkt in de gehele
organisatie en of het past binnen de visie van de school.
Het excellentieprofiel wordt door de jury op de volgende onderdelen beoordeeld:
• helderheid en relevantie van het excellentieprofiel;
• aanpak van het excellentieprofiel;
• resultaten van het excellentieprofiel;
• evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel;
• ontwikkeling van het excellentieprofiel;
• externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel.

Leeswijzer rapport
In het eerste deel van dit rapport wordt de procedure Excellente Scholen 2017
beschreven. De focus in het juryrapport ligt op de beoordeling van het
excellentieprofiel van de school door de onafhankelijke jury. Het excellentieprofiel
wordt in het tweede deel van het rapport in onderdelen weergegeven zoals de school
dit heeft beschreven in het aanmeldingsformulier – de tekst is integraal overgenomen.
De jury geeft per onderdeel van het kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van
het excellentieprofiel haar bevindingen. Het juryrapport eindigt met de conclusie van
de jury, waarin is opgenomen of de school het predicaat Excellente School toekomt.
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2. Procedure Excellente
Scholen 2017
Begin 2017 konden scholen/schoolsoorten in het primair onderwijs, voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs zich weer aanmelden voor het traject
Excellente Scholen. Calvijn College (vestiging Krabbendijke Kerkpolder en Appelstraat)
heeft zich kandidaat gesteld voor het traject Excellente Scholen 2017 en is op basis van
onderzoek door de inspectie toegelaten tot het traject. Een school die zich kandidaat
stelt voor het traject doorloopt de volgende fasen:

Fase 1 Aanmeldingsperiode
Iedere school die wil deelnemen aan het traject levert een beschrijving van het
excellentieprofiel aan.

Fase 2 Onderzoek door inspectie
De waardering Goed van de inspectie, volgens het Onderzoekskader 2017, is
voorwaardelijk voor deelname aan het traject. Aangemelde scholen die, op basis van de
beslisregels voor een goede school, nog niet de waardering Goed van de inspectie
toegekend hebben gekregen, krijgen een onderzoek naar Goed. Scholen die Goed
worden bevonden naar aanleiding van onderzoek door de inspectie worden toegelaten
tot het traject.

Fase 3 Dialoog
De dialoog is een eerste kennismakingsgesprek tussen twee juryleden Excellente
Scholen en een kandidaat Excellente school. Daarnaast verstrekt de jury naar
aanleiding van de dialoog aandachtspunten aan de school voor het jurybezoek.

Fase 4 Jurybezoek
Na de zomervakantie vinden de jurybezoeken plaats. Twee leden van de onafhankelijke
jury bezoeken een kandidaat Excellente school. Tijdens het jurybezoek staat het
excellentieprofiel centraal. Daarnaast concentreert de jury zich specifiek op de
aandachtspunten die verstrekt zijn aan de school tijdens de dialoog.

Fase 5 Rapportage en beoordeling
Na het jurybezoek stelt de jury een rapport op. De jury geeft per onderdeel van het
kader dat de jury hanteert voor de beoordeling van het excellentieprofiel haar
bevindingen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op de beschrijving van het
excellentieprofiel van de school, de dialoog en het jurybezoek. Op basis van de
bevindingen concludeert de jury of de school het predicaat toekomt en adviseert zij de
inspecteur-generaal van het onderwijs over het wel of niet toekennen van het predicaat
Excellente School.

Fase 6 Uitreiking predicaat
De uitreiking van het predicaat Excellente School vindt plaats in januari. Het predicaat
is na ontvangst drie jaar geldig. De juryrapporten van de scholen die het predicaat
toegekend krijgen, worden openbaar gemaakt.
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3. Beoordeling
excellentieprofiel
Achtergrondgegevens van de school
Sector
Naam school
Brin
Plaats
Bestuur

Voortgezet onderwijs
Calvijn College, vestiging Krabbendijke
Kerkpolder & Appelstraat
03JY|02 & 03JY|06
Krabbendijke
Stichting Calvijn College

Motivatie van de school om zich kandidaat te stellen
De onderbouwing die de school (of schoolsoort) bij de aanmelding als kandidaat
Excellente school 2017 gaf, luidt als volgt.
“Wij zijn trots op onze basis/kaderleerlingen. We verzorgen onderwijs waarin ze gezien
worden, hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien en een positief zelfbeeld
ontwikkelen. We zien het predicaat Excellente School in de eerste plaats als blijk van
waardering voor onze leerlingen: zij doen ertoe. Hun opleiding doet ertoe. De erkenning
dat hun school excellent is, kan bijdragen aan het gevoel van eigenwaarde van de
leerlingen, wat weer positieve effecten heeft op hun ontwikkeling en prestaties. Het is
tevens een beloning voor ons personeel dat zich elke dag inzet voor ons type leerlingen,
en een stimulans om te blijven investeren in datgene waarin we uitblinken: uitdagend en
contextrijk onderwijs dat recht doet aan verschillen.
Leerlingen die naar onze school komen, moeten soms lang reizen, met de bijbehorende
kosten voor de ouders. Ook dat is voor ons een motivatie om ons in te spannen voor goed
onderwijs en een goede onderwijsorganisatie. Met het predicaat Excellente School laten
we ouders zien dat we onze verplichting aan hen heel serieus nemen.
We menen dat onze school daadwerkelijk voorop loopt in de vormgeving van het
onderwijs voor onze doelgroep en daarom een goede kandidaat-Excellente School is. We
bouwen aan ons eigen onderwijs, maar leveren ook onze bijdrage aan regionale en
landelijke ontwikkelingen die het vmbo kunnen versterken. De afdeling Zorg & Welzijn
deed bijvoorbeeld mee in de pilot van het landelijke project vernieuwing vmbo.
Inmiddels werken we in de hele bovenbouw met de nieuwe beroepsgerichte profielen en
examenprogramma’s. De manier waarop we deze hebben uitgewerkt, wordt door veel
scholen als voorbeeld gebruikt. Ook in de onderbouwlocatie hebben we een programma
ontwikkeld waarin leerlingen praktisch bezig zijn binnen deze profielen.
Ons excellentieprofiel staat op een goed fundament. De kwaliteit van ons onderwijs en
onze onderwijsorganisatie is op orde. Vanuit die stevige basis hebben wij oog voor
vernieuwingen in de omgeving en het vakgebied.
Recentelijk hebben we de beoordeling/waardering ‘goed’ gekregen in het kader van het
vernieuwde inspectietoezicht, voor zowel de afdeling vmbo-basis als vmbo-kader. De
inspectie heeft ons op basis van wat ze bij het inspectiebezoek (januari 2017) gehoord en
gezien heeft, geadviseerd om ons aan te melden voor het traject Excellente Scholen.”
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3.1 Bevindingen jury aangaande het
excellentieprofiel
Excellentieprofiel van de school
De school heeft een helder en relevant excellentieprofiel.
Toelichting excellentieprofiel
“Ons excellentieprofiel is in één zin: uitdagend en contextrijk onderwijs, gekoppeld aan
recht doen aan verschillen. Op onze school krijgen alle leerling de kans om hun talenten
te ontdekken en te ontwikkelen. We dagen alle leerlingen op hun niveau uit, door
onderwijs te bieden waarin ze de relevantie voor hun toekomst kunnen zien,
keuzemogelijkheden hebben die aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren en
mogelijkeden, en gestimuleerd worden om trots te zijn op wat ze kunnen. Elke leerling
krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft om volwaardig mee te kunnen doen.”
Waarom is gekozen voor dit excellentieprofiel
“Basis- en kaderleerlingen zijn vaak leerlingen die altijd op hun tenen hebben moeten
lopen, bij de leervakken het minst presteerden van de klas en zich vaak niet gewaardeerd
voelden. We lopen er regelmatig tegenaan dat onze leerlingen een relatief laag zelfbeeld
hebben en zichzelf als ‘dom’ betitelen. Wij willen ze laten ervaren dat ze waardevol en
talentvol zijn. De talenten van ons type leerlingen doen ertoe in de samenleving, ze zijn
hard nodig. Door uitdagend onderwijs te bieden, dat recht doet aan verschillen tussen
leerlingen en waarin vanaf de onderbouw ruimte is voor praktische talenten, willen we
dat ze zich gezien en erkend voelen, hun kwaliteiten ontdekken, zich ontwikkelen en
trots zijn op hun prestaties en hun leerroute. Je telt niet alleen mee als je havo/vwo en
hbo/universiteit doet. Ook de route van (p)vmbo naar mbo en arbeid of – zoals ook
voorkomt bij onze oud-leerlingen – naar hbo is een waardevolle leerroute.”
De pedagogische en/of onderwijskundige visie van de school met betrekking tot het excellentieprofiel
“De opvatting die in ons excellentieprofiel centraal staat, is dat relatie voor kennis gaat.
Daarmee bedoelen we niet dat kennis niet belangrijk is, maar dat ons type leerling zich
gaat ontwikkelen en gaat excelleren als hij/zij zich veilig, begrepen en gewaardeerd voelt.
Een goede relatie tussen personeel en leerlingen is daarom cruciaal in ons onderwijs. Als
die relatie goed is, op alle niveaus, komen de resultaten vanzelf. Die hartelijke
betrokkenheid op de leerling is de basishouding van het personeel, het dna van onze
school. Het is een van de kernwaarden waarop wij bewust sturen.
Onze beide locaties hebben ervoor gekozen zich te ontwikkelen als een waardengerichte
school. De locatie Krabbendijke Kerkpolder heeft haar kernwaarden als volgt
geformuleerd:
• Betrokkenheid: komt uit het hart en zoekt het beste voor de ander, een echte hartelijke
bewogenheid met de gehele persoon.
• Verantwoordelijkheid: je voelt je verantwoordelijk en wilt aanspreekbaar zijn op je
gedrag en handelen.
• Respect: de ander in zijn of haar waarde laten en ook ruimte geven.
• Kwaliteit: iedereen spant zich in om werk van goede kwaliteit te leveren en wil daar ook
op aangesproken worden. We hebben een basishouding van willen verbeteren en willen
leren.
• Echtheid: authentiek, oprecht jezelf zijn.
De locatie Krabbendijke Appelstraat heeft omwille van het eigenaarschap eigen woorden
gebruikt voor haar kernwaarden, maar de strekking is dezelfde. De waarden zijn leidend
voor het handelen van het personeel, maar we behandelen ze ook met de leerlingen in
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het kader van toerusting en vorming. Zo willen we de leerlingen eigenaar maken van de
eigen houding op school.
Voor ons didactisch handelen is competentiegericht leren de kapstok. In de onderbouw
zijn er al elementen van te herkennen, in de bovenbouw krijgt het completer vorm. Het
zogenoemde ballenschema, een model met de verschillende aspecten van
competentiegericht onderwijs, dat we in samenwerking met SLO hebben ontwikkeld, is
daarbij leidend. Het onderwijs wordt nog wel verzorgd via afzonderlijke vakken, maar
krijgt steeds meer vorm via op de beroepspraktijk geënte opdrachten. Deze worden soms
ook in de bedrijven uitgevoerd (buitenschools leren).
In de achterliggende jaren hebben we daarnaast sterk gefocust op differentiëren in de
klas. Docenten hebben op dat gebied meer vaardigheden ontwikkeld.”
Relatie tussen de visie van de school en het excellentieprofiel
“Drie woorden kenmerken het onderwijs van het Calvijn College: identiteit, kwaliteit en
zorg.
Vanuit onze identiteit vinden we dat elke leerling waardevol is, een door God geschapen
mens met een eigen karakter en gaven. Daarom willen we kwaliteit leveren: het beste
onderwijs verzorgen om de leerling zijn of haar talenten te laten ontplooien. Ter
ondersteuning daarvan bieden we de nodige zorg, zodat zo veel mogelijk leerlingen op
onze school les kunnen krijgen en een diploma halen. Uitdagend onderwijs waarin we
recht doen aan verschillen tussen leerlingen past helemaal bij deze visie.”
Doelgroep
“De doelgroep van het excellentieprofiel bestaat uit de onderbouwleerlingen in stream 2,
3 en 4 in de locatie Krabbendijke Appelstraat (de toekomstige vmbo-leerlingen) en de
bovenbouwleerlingen in vmbo basis/kader in de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Dit zijn
leerlingen die veel behoefte hebben aan erkenning en waardering. Wij proberen via een
goede relatie met onze leerlingen en een uitstekende zorgstructuur die behoefte in te
vullen. Daarmee creëren we een goede voedingsbodem voor hun ontwikkeling. We
stimuleren de leerlingen door ruimte te geven voor hun verschillende voorkeuren en
kwaliteiten, en de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om het beste uit zichzelf
te halen. Daarnaast geven we het onderwijs zo contextrijk mogelijk vorm. Onze
leerlingen leren over het algemeen meer en gaan hun kwaliteiten meer waarderen als ze
de relevantie ervan zien voor hun toekomst. We investeren veel in afstemming met
bedrijven en instelllingen, in actuele onderwijsprogramma’s, praktijkruimten,
materialen en lesmethoden, zodat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid worden op
hun vervolgopleiding en op een baan op de arbeidsmarkt. We verplichten onszelf om
goede kwaliteit te leveren en stimuleren leerlingen dat ook te doen.”
De beoogde korte- én langetermijndoelen van het excellentieprofiel
“Leerlingen
Korte en lange termijn: Het welbevinden en de resultaten van onze leerlingen en hun
tevredenheid over onze school blijven minimaal op hetzelfde hoge niveau. Leerlingen
gaan graag naar school en ontwikkelen een positief zelfbeeld. Ze voelen zich veilig en
gewaardeerd. Ze komen tot leren en presteren, halen een diploma en stromen door naar
passend vervolgonderwijs. Ze vinden op de arbeidsmarkt een baan die bij hun talenten,
ambities en capaciteiten past.
Leerkrachten
Korte termijn: Leraren hebben zich de nieuwe aanpakken in het pvmbo, de LOB en de
beroepsgerichte examenprogramma’s eigen gemaakt. Ze hebben input geleverd voor de
evaluatie van de vernieuwingen en meegedacht over de nodige verbeteringen.
In de bovenbouw beschikken docenten over de bevoegdheden die nodig zijn voor het
verzorgen van de nieuwe profiel- en keuzedelen in de beroepsgerichte
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examenprogramma’s.
Lange termijn: Het pedagogisch-didactisch repertoire is verder uitgebreid, zodat we zo
veel mogelijk leerlingen passend onderwijs kunnen bieden in onze school. Het aantal
docenten met een diploma voor de master SEN en de master MEL is toegenomen. Ze
brengen het geleerde over naar de teamleden en passen het in de lessen toe.
Het leren in professionele leergemeenschappen heeft zich verder ontwikkeld.
Onderwijs
Korte termijn: De implementatie van de genoemde vernieuwingen in ons onderwijs is
afgerond en geëvalueerd. Waar nodig zijn verbeterplannen opgesteld. Binnen alle
profielen is er de zomerschool voor leerlingen die doorstromen naar niveau 2 op het
mbo.
Lange termijn: 21e-eeuwse vaardigheden hebben een structurele plek in ons curriculum.
Leerlingen kunnen op onze school mbo niveau 2 volgen en afsluiten.
Ons onderwijs laat nog steeds zien dat we feeling hebben met onze externe omgeving en
inspelen op nieuwe ontwikkelingen.
Organisatie
Korte termijn: De afstemming van lokalen en inrichting op het pvmbo en de nieuwe
beroepsgerichte examenprogramma’s is zo goed mogelijk afgerond.
Lange termijn: Financieel gezond blijven en onze voorzieningen afgestemd houden op
nieuwe ontwikkelingen.”
Interne erkenning van het excellentieprofiel
“Het excellentieprofiel wordt onder het personeel breed gedragen. Het heeft een plaats in
de schoolplannen van de twee locaties en in de teamplannen van de betrokken teams. De
teams zijn altijd betrokken bij het opstellen, evalueren en bijstellen van deze plannen.
Ieder kan meedenken waar we heen willen met ons onderwijs. Uit het RI&E-verslag blijkt
dat collega’s hierover tevreden zijn. Vernieuwingen worden door werkgroepen uit het
personeel verder uitgewerkt. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van het
pvmbo, LOB, burgerschapsvorming en de vernieuwing van de beroepsgerichte
examenprogramma’s. Deze werkwijze verhoogt de betrokkenheid en het eigenaarschap
bij het personeel.
Het excellentieprofiel wordt gecommuniceerd met ouders tijdens kennismakings- en
contactavonden en in nieuwsbrieven. Ook houden we hen betrokken bij het onderwijs
door ze uit te nodigen voor wedstrijden, projectavonden en dergelijke.
Uit de ouder- en leerlingenquêtes en mondelinge evaluaties blijkt dat men het profiel in
de praktijk herkent en de didactische, maar zeker ook de pedagogische aspecten ervan
waardeert. Men vindt dat de docenten goed lesgeven, betrokken zijn op de leerlingen en
eigentijds onderwijs verzorgen. Er is oog voor de individuele leerling, zodat zijn talenten
naar boven komen. Leerlingen gaan met plezier naar school. Ook het aantal leerlingen
dat in de bovenbouw kiest voor vmbo basis/kader bewijst dat ons excellentieprofiel goed
aanslaat. Naast de leerlingen voor wie basis/kader de aangewezen leerweg is, kiezen ook
leerlingen die voldoende studiepunten hebben voor de gemengde/theoretische leerweg
bewust voor basis/kader. Als motivatie geven ze aan dat ze zich aangesproken voelen door
het hoge niveau van vakkennis en de goede relatie tussen leerlingen en docenten.
Het bestuur laat zien dat het het excellentieprofiel erkent, door het mondeling uitspreken
van waardering, maar ook door het toekennen van budget voor ontwikkelingen
gerelateerd aan het excellentieprofiel en door een goed geborgd afschrijvingsprogramma
voor onderwijsmaterialen. De lokalen en de materialen die we hebben, zijn zeer
eigentijds en van prima kwaliteit. Er is voldoende ruimte om investeringen te doen, zodat
we kunnen bijblijven bij ontwikkelingen in het bedrijfsleven.”
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Bevindingen jury betreffende de helderheid en relevantie van het excellentieprofiel
Twee vestigingen van het Calvijn College in Krabbendijke die samen de opleiding
vmbo-basis en -kader verzorgen. De onderbouw bevindt zich in de Appelstraat, de
bovenbouw in Kerkpolder. Van de ruim 500 leerlingen in de bovenbouw is ongeveer
40 procent afkomstig van de Appelstraat, de overige 60 procent van andere Calvijnvestigingen in de regio. De jury heeft bij haar bezoek geconstateerd dat de locaties
onderwijskundig en didactisch-pedagogisch een twee-eenheid vormen. De Inspectie
van het Onderwijs komt in haar onderzoek tot dezelfde conclusie. Betrokkenheid,
respect, verantwoordelijkheid en aandacht voor persoonsvorming zijn algemene
waarden die tevens onderdeel zijn van de christelijke identiteit van de school. Het
didactisch handelen is toegesneden op de leerstijl van de vmbo-leerling, leren door
doen, en is competentiegericht.
“Uitdagend, contextrijk en passend onderwijs verzorgen dat recht doet aan
verschillen.” Zo verwoordt de school haar excellentieprofiel. Bij de realisatie ervan is
een hoofdrol weggelegd voor het LOB-programma.
Om de ambitie waar te kunnen maken is een vertrouwensband tussen school en
leerling een essentiële voorwaarde want, zo luidt de overtuiging van de school,
“relatie gaat voor kennis”, dus vooraf aan prestatie. Dat geldt, meer nog dan voor
andere leerlingen, voor de vmbo’er, die vaak te kampen heeft met een laag zelfbeeld
en die een veilige omgeving en vertrouwen nodig heeft om te kunnen presteren. Om
het best mogelijke diploma te behalen, om te kunnen doorstromen naar het
vervolgonderwijs en om ten slotte in een passende betrekking als gevormde
persoonlijkheid aan het werk te gaan. Dat zijn de drie grote, concrete doelen van het
excellentieprofiel.
Ter wille van dat vertrouwen investeert de school in een intensieve
leerlingbegeleiding en leerlingenzorg, en ook in het toedelen van
verantwoordelijkheid aan de leerlingen voor het eigen leerproces waardoor zij er
mede-eigenaar van worden. Een mooi voorbeeld daarvan zag de jury bij het vak
techniek: zowel de leerling als de docent becijferde het voltooide werk – een prachtig
staaltje van technisch en toegepast theoretisch kunnen. Beiden lichtten hun oordeel
toe. Het gemiddelde was het eindcijfer.
Bij de overstap van onderbouw naar bovenbouw wordt nauwkeurig in beeld gebracht
wie de leerlingen als mens zijn en waar en hoe ze in het onderwijsproces staan.
Het LOB-programma is in de lessen geïntegreerd om de inhoud te concretiseren en
dicht bij de leerlingen te brengen.
De vmbo’er leert door te doen. Daarom en om de aansluiting op de praktijkgerichte
bovenbouw te optimaliseren, heeft de school het aantal praktijklessen in de
onderbouw sterk opgevoerd en ook voor de theoretische lesstof een meer praktische
invalshoek gekozen.
Deze aanpak, het p(= praktisch)vmbo genoemd, is het resultaat van een
fundamentele bezinning in de professionele leergemeenschappen van de school, de
plg’s, op de vraag wat het beste onderwijs is voor de vmbo-leerling.
Sfeer is belangrijk, zeker voor de vaak kwetsbare vmbo’er. Op verspreid opgehangen
posters staan de woorden Veiligheid Vriendelijkheid en Verantwoordelijkheid, de
3V’s, de kernbegrippen van het ‘waardengestuurde’ onderwijs dat het Calvijn College
wil bieden. Het thema kleurt de schoolsamenleving impliciet en krijgt expliciet
aandacht in de lessen mens en maatschappij, levensbeschouwing en
burgerschapsvorming. Op de vraag van de jury wat kenmerkend is voor hun school
noemen de leerlingen de hulpvaardigheid en zorgzaamheid, de uitdaging om te
presteren, de waardering die ze krijgen en de respectvolle benadering die ze
ondervinden. De jury stelt vast dat de school een helder en voor de doelgroep zeer
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relevant excellentieprofiel heeft met duidelijke doelen. Het wordt erkend en breed
gedragen door alle geledingen van de school.

Aanpak
De school heeft een weloverwogen aanpak met betrekking tot het excellentieprofiel.
De wijze waarop de school het excellentieprofiel realiseert
• “Keuzes die we maken ten aanzien van ons programma, onze lesmethoden, de
inrichting van lokalen, enzovoort, leggen we altijd naast het excellentieprofiel van onze
school. Ze moeten ten dienste staan van de leerling. Hoe kunnen we onze leerling het
best tot leren en ontwikkelen brengen?
• Waar we veel vmbo-scholen zien kiezen voor meer algemene vaardigheden (profiel
Dienstverlening & Producten, D&P), houden wij bewust vast aan het bijbrengen van
vakkennis en vakvaardigheden op hoog niveau: profielen Zorg & Welzijn, (Z&W),
Economie & Ondernemen (E&O), Bouwen, wonen & interieur (BWI) en Produceren,
installeren & energie (PIE). Daarmee bieden we leerlingen een opleiding die het meest
relevant is voor hun toekomst (bedrijven in de regio vragen hier nadrukkelijk om), maar
ook het contextrijke onderwijs dat hen het meest uitdaagt om te leren. Het gaan
beheersen van een vak, het zien van de relevantie ervan en de waardering die onze
leerlingen krijgen tijdens hun stages geven hen plezier in het leren en zelfvertrouwen.
• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) heeft een structurele plek in ons onderwijs,
in een doorlopende leerlijn van klas 1 t/m 4. Leerlingen ontdekken steeds meer wie ze
zijn, welke kwaliteiten ze hebben en in welke richting ze zich willen ontwikkelen.
• In de onderbouwlocatie Krabbendijke Appelstraat hebben we meer aansluiting bij de
kenmerken van onze doelgroep gerealiseerd door invoering van het pvmbo. In het
pvmbo leren leerlingen door doen. Ze verwerven kennis en vaardigheden door met
contextrijke opdrachten bezig te zijn. De executieve functies staan daarbij centraal. Op
een carrouselachtige wijze worden leerlingen uitgedaagd om zich te oriënteren op
sectoren en beroepenvelden en op wat daarvoor nodig is.
• In de bovenbouwlocatie Krabbendijk Kerkpolder bieden we vier profielen aan (zie
hiervoor). Het pvmbo mondt uit in een keus voor een van deze profielen. Binnen elk
profiel hebben we verschillende leerlijnen samengesteld, die afgestemd zijn op de
arbeidsmarkt in Zeeland, aansluiten bij de interessegebieden en niveaus van de
leerlingen en hen optimaal voorbereiden op hun vervolgopleiding op het mbo. Zo
hebben we in samenwerking met roc’s een aantal routes samengesteld waarin leerlingen
na hun vmbo-examen op school blijven en al beginnen met programma’s van het mbo,
de zomerschool. Onze docenten verzorgen de lessen ook op de roc’s zelf. Doordat ze geen
lange vakantie hebben, houden we leerlingen in de leermodus. Ze kunnen in een
vertrouwde sfeer wennen aan het mbo, waardoor de overgang soepeler loopt. Door de
tijdwinst kunnen ze hun kwalificatie eerder of met extra bagage afsluiten. Dit stimuleert
een deel van de leerlingen om verder te leren op niveau 3. Ook zijn er leerlijnen met
bijvoorbeeld extra wiskunde voor leerlingen die doorstromen naar niveau 4.
• We hebben recentelijk investeringen gedaan in vernieuwing van de praktijklokalen op
onze bovenbouwlocatie. Het zijn prachtige ruimten geworden, met moderne machines
en gereedschappen en voldoende ict. Daarnaast zijn nieuwe, actuele methodes in gebruik
genomen. De inrichting van de lokalen en de methodekeus zijn gebaseerd op wat er
volgens bedrijven in de regio nodig is, maar ook op opvattingen over hoe leerlingen het
best tot leren komen. Ook de onderbouwlocatie zorgt dat lokalen en materialen voor het
pvmbo uitnodigend zijn voor onze leerlingen.
• We doen mee met veel regionale en landelijke vakwedstrijden. De wedstrijden bieden
goede mogelijkheden om leerlingen contextrijk bezig te laten zijn: ze zetten een mini-
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onderneming op, leggen een echte installatie aan, enzovoort. Bovendien gaat door het
wedstrijdelement nog meer leven dat een vak beheersen leuk is en dat je er trots op kunt
zijn. Leerlingen en teams van onze school winnen vaak. We wonnen bijvoorbeeld diverse
jaren de Skills Talents-wedstrijd. Dat is ook voor het personeel een stuk erkenning van de
kwaliteit van het onderwijs, en een uitdaging om die hoog te houden.
• We hebben allerlei mogelijkheden voor leerlingen om buiten het reguliere programma
om te laten zien wat ze kunnen en we stimuleren hen daarvan gebruik te maken.
Leerlingen die dat aankunnen, mogen in het beroepsgerichte programma in de
bovenbouw leerlijnen combineren. Bijvoorbeeld timmeren en metselen. Ook bij de
algemeen vormende vakken dagen we leerlingen uit tot excelleren. Kaderleerlingen
kunnen bijvoorbeeld algemeen vormende vakken waar ze goed in zijn, volgen en
afsluiten op het niveau van de gemengde/theoretische leerweg.
• Op dezelfde manier staan we open voor het verzorgen van onderwijs aan leerlingen van
andere onderwijstypes in het Calvijn College. Leerlingen uit het praktijkonderwijs van de
locatie Krabbendijke Appelstraat mogen volwaardig meedoen in ons vmbo
(symbioseproject). Zo kon een leerling uit het praktijkonderwijs winnaar worden van een
regionale metselwedstrijd voor het vmbo. Daarnaast verzorgen we op de
bovenbouwlocatie een dag in de week een technisch praktijkprogramma voor leerlingen
van de zogenoemde vakhavo, een nieuwe havovariant binnen het Calvijn College.
Vakhavoleerlingen vragen om een andere didactische en pedagogische aanpak. Docenten
moeten andere skills en vaardigheden aanspreken om deze leerlingen te bedienen. Dat is
voor de docenten verrijkend. Ook voor de leerlingen werkt het positief. De afstand tussen
vmbo’ers en havisten wordt kleiner. Ze werken in dezelfde lokalen, leren elkaar kennen
en krijgen meer respect voor elkaars kwaliteiten.
• We zoeken bewust naar manieren om vakken waar onze leerlingen moeite mee hebben,
voor hen aantrekkelijker te maken. Zo koos de sectie Engels voor het werken met
portfolio’s afgestemd op onze doelgroep, waardoor leerlingen het vak leuker zijn gaan
vinden en we de resultaten omhoog zien gaan.
• Elke leerling krijgt de ondersteuning die hij nodig heeft. We hebben een zorgstructuur
die geënt is op de doelgroep en die staat als een huis. Deze gaat uit van een
zorgcontinuüm: indien nodig ontvangen leerlingen steeds meer ondersteuning, waar
mogelijk wordt weer afgebouwd. Uitgangspunt is dat leerlingen zo veel en zo lang
mogelijk de reguliere lessen volgen. Zowel op de locatie Krabbendijke Appelstraat als op
de locatie Krabbendijke Kerkpolder zijn er een integratiegroep en reboundgroep. In de
integratiegroep kunnen leerlingen een uur per week tot maximaal de helft van hun totale
lestijd ondersteuning krijgen op gebieden waar nodig. Voorbeelden zijn hulp bij het
plannen en een time-out als leerlingen te veel prikkels ervaren. Als de hulpvraag meer
dan de helft van de lestijd beslaat, kunnen leerlingen opgevangen worden in de
reboundgroep. Na een bepaalde tijd wordt er naartoe gewerkt dat de leerling weer
teruggaat naar de eigen klas en met ondersteuning in de integratiegroep weer regulier
onderwijs ontvangt.”
Wetenschappelijke en/of praktijktheoretische inzichten waarop de aanpak steunt
• “Recht doen aan verschillen, differentiatie is een landelijke ontwikkeling die steunt op
wetenschappelijke inzichten.
• Onze keus voor het aanleren van vakkennis van hoog in niveau in plaats van
voornamelijk breed toepasbare vaardigheden is ingegeven door de behoeften van
bedrijven.
• Aan de vernieuwde beroepsgerichte examenprogramma’s in het vmbo liggen diverse
onderzoeken en wetenschappelijke studies ten grondslag. Leerlingen moeten in het
huidige onderwijsbestel al vroeg keuzes maken over hun loopbaan. Het
kernkeuzeprogramma zorgt ervoor dat ze uitgestelde keuzes en meer keuzevrijheid
hebben. Dit moet bijdragen aan vermindering van de switches en uitval op het mbo.
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Tevens is het programma gestoeld op wat de arbeidsmarkt vraagt. Het platform vmbo
heeft dit nieuwe programma in samenwerking met het ministerie van OCW als pilot
neergezet en wij hebben als een van de eerste scholen daaraan deelgenomen.
• Binnen de beroepsgerichte examenprogramma’s werken we volgens de
werkplekkenstructuur en het competentiegericht leren. Dit hebben we al enkele jaren
geleden in samenwerking met SLO op onze school geïmplementeerd. Aan deze aanpak
liggen diverse onderzoeken en wetenschappelijke studies ten grondslag.”
Bevindingen jury betreffende de aanpak van het excellentieprofiel
Essentieel in de aanpak van het Calvijn College is het opbouwen van een
vertrouwensrelatie met de leerlingen. Dat begint al wanneer de leerlingen nog op de
basisschool zitten. Wat is hun thuissituatie, wat kunnen ze, wat zijn hun ambities,
wat vinden ze fijn, waar zien ze tegenop? Er wordt als het ware een foto van hem of
haar gemaakt.
Een zorgvuldige leerlingbegeleiding, een op het individu en de groep afgestemde
zorgcultuur en een in de lessen geïntegreerde LOB van klas 1 tot en met 4 vormen het
fundament voor de relatie en het vertrouwen. Voor individuele hulp en zorg is er de
integratiegroep: leerlingen die beneden hun niveau blijven, krijgen daar zolang dat
nodig is dagelijks een aantal uren gerichte hulp. Voor wie een time-out nodig heeft, is
er een rebound-allround-klasje met een permanente begeleider. De contacten met
ouders hebben de bij de situatie van de leerling passende frequentie. In
driehoeksgesprekken van leerling-ouders- school worden verschillen van mening
over bijvoorbeeld bevordering en richtingkeuze uitgepraat en opgelost. De zorg is
toegesneden op wat de individuele leerling op dat moment nodig heeft. De school
spreekt van een zorgcontinuüm.
De didactische benadering van de leerling is in de visie van de school even belangrijk
voor de groei van het zelfvertrouwen, voor de relatie als een goede zorg. De vmbo’er
leert door te doen, is praktisch aangelegd. De leerstof wordt zo vormgegeven en
aangeboden dat de leerling niet afgeschrikt maar meegenomen wordt. Daarom is het
aantal uren praktijkonderwijs sinds een aantal jaren sterk opgevoerd en de meer
theoretische leerstof heeft een praktischer benadering gekregen. De docenten spelen
bij de beroepsgerichte vakken op een ‘organische’ manier in op de verschillen tussen
basis- en kaderberoepsgerichte leerlingen. Stages en meeloopdagen in het
beroepenveld geven het onderwijs een realistische, rijke context.
Die praktische, uitdagende aanpak, het pvmbo, is bij de beschrijving van het
excellentieprofiel al genoemd als vrucht van een fundamentele bezinning in de plg’s,
de professionele leergemeenschappen, op de vraag wat de beste pedagogischdidactische benadering is voor de vmbo-leerling. Plg’s zijn wisselend samengestelde
groepjes docenten die een onderwerp uitdiepen, een aanpak onder de loep nemen en
ten slotte hun bevindingen plenair met de collega’s delen. Recente onderwerpen
waren zorg en identiteit, opzet LOB, en veiligheid. Zo’n studiegroep staat vaak onder
leiding van een collega met expertise op het onderwerp, soms dankzij een
masterstudie. Er zijn contacten met Oberon, de Universiteit van Amsterdam en andere
externe kennisinstellingen. Alle plannen worden in de teams besproken en
geëvalueerd. De jury heeft geconstateerd dat de docenten zich mede-eigenaar voelen
van het onderwijsproces, van de keuzes die gemaakt worden. In de plg’s wordt op
harde en zachte thema’s de dialoog gevoerd over het excellentieprofiel en worden
mensen zich bewust van wat ze soms onbewust vinden en doen.
In samenwerking met SLO is de werkplekkenstructuur ontwikkeld en het
competentiegericht leren. De onderbouw kent het leerplein waar de leerlingen vier
lesuren achtereen zelfstandig aan de slag gaan met praktische leertaken.
Dankzij het kernkeuzeprogramma hoeft de leerling niet meer een al te vroege keuze
te maken uit de profielen en dat helpt latere switches in het mbo voorkomen.
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Uitdagen en differentiëren horen bij elkaar. Voor kaderleerlingen is er de
mogelijkheid een of meer vakken op gtl-niveau te volgen en af te sluiten, en dankzij
het kernkeuzeprogramma kan bijvoorbeeld een PIE-leerling (profiel Produceren,
installeren & energie) een keuzedeel van E&O (Economie en ondernemen) volgen.
Leerlingen van het praktijkonderwijs mogen techniekvakken van basis/kader volgen.
Om de resultaten bij Engels te verbeteren – leerlingen uit orthodox christelijke kring
komen er via de media minder mee in aanraking – is de sectie gaan werken met een
portfolio om de lessen interessanter te maken. De integrale invoering van het
portfolio staat inmiddels op het programma. De jury heeft gezien dat de school de
onderwijskundige ontwikkelingen op de voet volgt en in samenspraak met het team
vernieuwende keuzes maakt. Ook Onderwijs 2032 staat op de agenda.
Het Calvijn College heeft niet zoals veel andere scholen gekozen voor de algemene,
maar voor de beroepsgerichte profielen Z&W, E&O, BWI en PIE. Samen met het
bedrijfsleven en het mbo ontwerpen de docenten programma’s die aansluiten op wat
de (Zeeuwse) arbeidsmarkt vraagt. De LOB die geïntegreerd is in de vakken biedt een
actuele oriëntatie op die markt. Het uitvoeren van met het bedrijfsleven en het mbo
ontworpen opdrachten brengt de leerling naar buiten en de buitenwereld naar
binnen. Het is een vorm van buitenschools leren. Zo krijgt het geleerde de relevante
context die het excellentieprofiel beoogt.
De jury constateert dat de school met een nauwgezet op de vmbo’er afgestemde
pedagogisch-didactische aanpak, die steunt op bewezen praktijktheoretische
inzichten, effectief werkt aan het realiseren van het excellentieprofiel.
Resultaten
De school stelt haar resultaten op een valide en betrouwbare wijze vast.
Behaalde resultaten met betrekking tot de beoogde doelstellingen van het excellentieprofiel
“Leerlingen
Door de invoering van het pvmbo is het welbevinden van de onderbouwleerlingen in de
locatie Krabbendijke Appelstraat vergroot. Leerlingen stromen vlot door van klas 1 naar 2
en naar de bovenbouw in de locatie Krabbendijke Kerkpolder. Daarbij maken ze de
keuzes die bij hen passen. Het bovenbouwprogramma is zo opgezet dat leerlingen voor
de herfstvakantie in klas 3 zonder problemen van profiel kunnen veranderen, maar hier
wordt minimaal gebruik van gemaakt. Ook zijn er nagenoeg geen wisselingen tussen
basis en kader. Dat betekent dat ons determinatieproces goed geborgd is en naar behoren
werkt.
Onze leerlingen zijn gewilde stagiairs. Bedrijven/instellingen zijn tevreden over hun
prestaties en werkhouding. Dit krijgen we zowel mondeling als schriftelijk van hen terug.
Het slagingspercentage is hoog. De meeste leerlingen gaan met een diploma van school.
Leerlingen die niet slagen, hebben meestal certificaten behaald en worden met extra
ondersteuning geplaatst op het mbo. Daardoor zijn er weinig vroegtijdig schoolverlaters.
Ook de zomerschool voorkomt dat leerlingen afhaken en uit beeld verdwijnen.
Uit enquêtes en gesprekken met ouders en leerlingen blijkt dat ze het pedagogisch
klimaat zeer waarderen en dat de leerlingen op onze school een goed gevoel van
eigenwaarde ontwikkelen. Oud-leerlingen komen nog regelmatig terug naar school,
omdat ze het naar hun zin hebben gehad en hun ‘oude’ docenten nog eens willen
spreken.
Uit de doorstroomcijfers blijkt dat leerlingen ook op het mbo weinig switchen tussen
opleidingen en blijven doorleren. Veel van onze leerlingen, met name met een
technische achtergrond, studeren verder op niveau 4 of zelfs op het hbo. Daarnaast zien
en horen we dat veel oud-leerlingen een eigen zaak starten. Ze geven aan dat dit in de
eerste plaats komt omdat ze op school echte vakmensen zijn geworden, maar ook omdat
ze veel sociale vaardigheden hebben geleerd. Daardoor zijn ze sterker geworden en zetten
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ze sneller de stap om als zelfstandige aan de slag te gaan.
Leerkrachten
In functioneringsgesprekken en intervisiebijeenkomsten is er structureel aandacht voor
het professioneel handelen en de korte- en langetermijndoelen die we daarmee willen
behalen.
Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw leren docenten met en van elkaar in
professionele leergemeenschappen. Waar nodig worden we door een
onderwijsadviesbureau geholpen om ons te ontwikkelen in deze wijze van leren.
Verschillende collega’s hebben een masteropleiding gehaald of zijn hiermee bezig. Ze
delen hun kennis en zetten hun onderzoeksvaardigheden in voor het uitdiepen van
onderwerpen.
Onderwijs
De invoering van het pvmbo in de onderbouw is gerealiseerd, de vernieuwde LOB is
geïmplementeerd en we hebben de landelijke vernieuwing van de beroepsgerichte
vakken in het vmbo zo uitgewerkt dat we onze leerlingen meer en uitdagende
keuzemogelijkheden kunnen bieden, die passen bij hun verschillende kwaliteiten en zijn
afgestemd op de verwachtingen van het mbo/het bedrijfsleven.
Op dit moment besteden we met name binnen LOB en toerusting en vorming aandacht
aan ict/media, het staan in de samenleving en wat daarvoor van onze leerlingen gevraagd
wordt aan bijvoorbeeld 21e-eeuwse vaardigheden.
Organisatie
De organisatieaanpassingen die in de locatie Krabbendijke Appelstraat nodig waren om
het pvmbo te kunnen invoeren, zijn gerealiseerd. In de locatie Krabbendijke Kerkpolder
zijn de oude afdelingen Metaal en Instalektro geïntegreerd tot één afdeling PIE. Dit was
een ingrijpend traject. De praktijklokalen van BWI en PIE zijn onlangs grondig verbouwd
en aangepast aan de nieuwe programma’s en de huidige beroepspraktijk. Ook voor de
andere profielen beschikken we over uitstekende praktijkruimten.”
Wijze van vaststellen van de resultaten met betrekking tot de doelen van het excellentieprofiel
“Wij stellen de resultaten met name vast via leerlingenquêtes, welzijnsenquêtes onder
personeel, oudertevredenheidsonderzoeken, cijfers voor voortijdig schoolverlaten (vsv),
doorstroomcijfers, (school)examenresultaten en toetsinstrumenten zoals het Citovolgsysteem. Voor deze instrumenten is gekozen, omdat deze op een relatief eenvoudige
manier veel en objectieve informatie geven. Omdat ze landelijk gebruikt worden, kunnen
we erop vertrouwen dat het betrouwbare en valide instrumenten zijn. Bovendien kunnen
we daardoor benchmarken.”
Bevindingen jury betreffende de resultaten van het excellentieprofiel
Het excellentieprofiel van het Calvijn College moet de leerlingen tot de hoogst
haalbare prestatie brengen. Dat is de uitdaging die school en leerling aangaan.
De gegevens van de inspectie en de landelijke benchmark laten zien dat de
onderwijsopbrengsten ruim bovengemiddeld zijn. De doorstroming naar het mbo
niveau 2 is goed, het aantal leerlingen dat doorstudeert op niveau 3 en 4 is
aanmerkelijk en er zijn ook leerlingen die het hbo bereiken. Eenmaal op het mbo zijn
er nauwelijks nog leerlingen die switchen tussen de opleidingen, wat zeker mede te
danken is aan het professionele LOB-programma. Leerlingen zonder diploma maar
met certificaten kunnen dankzij extra ondersteuning van het Calvijn College toch
worden toegelaten tot het mbo. Deze leerroute is ontwikkeld in samenwerking met
Scalda-mbo in Goes, is inmiddels ook door andere scholen ingevoerd en staat nu
bekend onder de naam pre-mbo. Mede dankzij deze aanpak is het percentage
voortijdig schoolverlaters zeer laag. Met een extra programma in de zomerschool
verzorgt het Calvijn College een doorlopende leerlijn naar het mbo waar de leerlingen
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hun opleiding vervolgens versneld kunnen doorlopen.
Onderwijs op maat biedt de school met de voor kaderleerlingen gecreëerde
mogelijkheid om een of meer vakken op gtl-niveau te volgen en af te sluiten. Veel
belangstelling is er bij havisten van de Calvijn-vestiging in Goes om in Krabbendijke
een cursusjaar lang een per dag week een techniekprogramma te volgen in de
vakhavo. Omdat het aantal geïnteresseerden de capaciteit te boven gaat, is de
toelating gemaximeerd op 30 leerlingen. De school streeft naar erkenning van
techniek als havo-eindexamenvak en is daarover met het ministerie in overleg.
Een echte uitdaging is er voor de deelnemers aan de landelijke vakwedstrijden voor de
vier beroepsgerichte opleidingen. De Krabbendiijkers staan aan de top. Die
succesbelevering versterkt hun zelfbeeld, zo belangrijk voor vmbo-leerlingen. De
hoge kwaliteit van het techniekonderwijs trekt leerlingen van andere vestigingen naar
Krabbendijke. Om dezelfde reden zijn er leerlingen met genoeg punten voor gtl die
toch voor een vakgerichte kaderopleiding kiezen.
De invoering van het kernkeuzeprogramma en de inhoudelijke vernieuwing van de
profielen PIE en BWI hebben geleid tot aanpassingen van het gebouw en de
herinrichting van de praktijklokalen.
De vruchtbare samenwerking met het bedrijfsleven zorgt voor de inbedding van het
onderwijs in de samenleving. Stages en meeloopdagen in het bedrijfsleven verbinden
de school met de maatschappij. Samenwerking met zorginstellingen in de gemeente
en bijvoorbeeld het lunch- en schoonmaakproject voor de buurt geven het onderwijs
de rijke context die met het excellentieprofiel wordt beoogd.
De professionele leergemeenschappen spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling
van het excellentieprofiel. Op de agenda staan onder andere formatief lesgeven en
beoordeling met gebruikmaking van rubrics. Voor de professionalisering van de
medewerkers werkt de school onder meer succesvol samen met het
onderwijsadviesbureau Driestar Educatief.
De jury concludeert dat de school er blijkens de geboekte resultaten in slaagt de
doelen van het excellentieprofiel te realiseren.
Evaluatie, borging en duurzaamheid
Evaluatie
De school evalueert op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de aanpak en de
resultaten van het excellentieprofiel.
Wijze van evalueren van de aanpak en de resultaten van het excellentieprofiel en de uitkomsten van deze
evaluaties
“De aanpak van het excellentieprofiel heeft een grote plek in onze school- en
teamplannen (tweejaarlijks) en de vakwerkplannen van de secties (jaarlijks). De
voortgang van deze plannen wordt jaarlijks geëvalueerd. De evaluatie van de aanpak van
het excellentieprofiel gaat daar automatisch in mee. De tussentijdse PDCA-cycli (Plan,
Do, Check, Act) voor de diverse onderdelen van het excellentieprofiel hebben een plek op
de managementkalender. Daardoor houdt het locatiemanagement de focus op de
ontwikkelingen en kunnen we waar nodig snel aanpassingen of verbeterplannen
doorvoeren. Dat kan zowel kortetermijnzaken als langetermijnzaken betreffen. Ook de
teamvergaderingen staan in het teken van het excellentieprofiel. Enkele grote
onderwerpen die het werk van de teams rechtstreeks raken, staan vast op hun agenda’s.
Het welbevinden van de leerlingen heeft een structurele plek in de
leerlingenbesprekingen en rapportenvergaderingen. De evaluatie en verbetering van
onderwerpen die de aansluiting en samenwerking onderbouw-bovenbouw-mbo raken,
zijn geborgd in het overleg tussen onze locaties en het overleg met mbo. Voor de
vaksecties is het standaard dat ze de resultaten van het achterliggende schooljaar
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analyseren en de voortgang van hun prestatiedoelen volgen en vervolgplannen
opstellen.”
Borging
De school borgt op basis van haar systeem voor kwaliteitszorg de behaalde resultaten en
de uitkomsten van de evaluatie van het excellentieprofiel.
Manier van borgen van de resultaten en de uitkomsten van de evaluatie
“De resultaten van de evaluaties van het excellentieprofiel worden als input gebruikt voor
nieuwe plannen. Bij tegenvallende resultaten onderzoeken we zo nodig hoe deze
veroorzaakt worden en worden verbeteractiviteiten gekozen. Deze krijgen een plek in de
locatie-, team- en/of vakwerkplannen voor de komende periode. Datzelfde geldt voor
lopend ontwikkelwerk dat blijkens de evaluatie nog een impuls nodig heeft. Een
voorbeeld is de evaluatie van het zomerschooltraject. Collega’s van zowel de bovenbouw
als het roc hebben een evaluatie ingevuld en op basis van hun input wordt dit jaar de
opzet aangepast. Dit gebeurt op alle terreinen die te maken hebben met ons
excellentieprofiel. Bij de evaluatie kijken we ook naar wat we nog meer willen bereiken
en wat daarvoor nodig is. Ook dat komt in de nieuwe locatie- en teamplannen.”
Duurzaamheid
De school heeft een toekomstbestendig excellentieprofiel.
Waarborging duurzaamheid
“Ons excellentieprofiel vraagt veel van onze medewerkers. Via onder andere
professionele leergemeenschappen realiseren we dat collega’s hun aanpak blijven
evalueren en ontwikkelen en van elkaar leren. De thema’s waarop teams en individuen
zich ontwikkelen, moeten te motiveren zijn vanuit onze locatie- en teamplannen, waarin
ons excellentieprofiel een belangrijke plek inneemt. Op deze manier bewaken we dat we
ons in de gewenste richting ontwikkelen. De aandacht voor de competentieontwikkeling
is tevens geborgd in de gesprekkencyclus en de persoonlijke ontwikkelingsplannen.
Van belang voor de toekomstbestendigheid van ons profiel zijn een goede afstemming en
samenwerking tussen de onderbouw en bovenbouw. Dit borgen we door strategische
besluiten die relevant zijn voor het excellentieprofiel voor te behouden aan het
Calvijnbrede managementteam. Daarnaast zijn er diverse structurele vormen van overleg
tussen de secties, teamleiders en directies, waarin we de inhoud en organisatie van
onderwijs en zorg afstemmen. Een voorbeeld van een resultaat daarvan is dat docenten
van de bovenbouw lessen schrijven voor het pvmbo, zodat leerlingen zo goed mogelijk
worden voorbereid op de bovenbouw en op de keuze van een richting.
In de achterliggende jaren hebben we in de bovenbouw een omslag gemaakt naar een
andere manier van samenstelling van groepen en klassen, waardoor een besparing
mogelijk was op onze formatie. Hierdoor kunnen we de toekomst in financieel opzicht
aan. Bij de vernieuwingen in onder- en bovenbouw is recentelijk veel geïnvesteerd in
lokalen, materialen en lesmethodes. We kunnen hiermee de komende tijd vooruit.
Nieuwe investeringen liggen vast in de activa en afschrijvingslijsten van de school.
Ons onderwijs en de keuzemogelijkheden die we leerlingen bieden, zijn goed afgestemd
op wat vervolgopleidingen en de maatschappij op dit moment van leerlingen vragen.
Maar ontwikkelingen gaan snel; bijblijven vraagt om voortdurend aanscherpen en
aanpassen van het onderwijs. Doordat we intensieve contacten hebben met roc’s,
bedrijven en instellingen en beleidsmakers in het onderwijs, zijn we in staat om nieuwe
ontwikkelingen snel te signaleren en er adequaat op te reageren.
Hoewel het effect op onze locaties tot nu toe beperkt is, realiseren we ons dat onze school
in een krimpregio staat. Wij participeren daarom graag in initiatieven als de vakhavo
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binnen het Calvijn College. Dit past niet alleen goed bij ons profiel, maar helpt ons ook
dit toekomstbestendig te houden. Door het praktijkprogramma van de vakhavisten te
verzorgen in de praktijklokalen van onze vmbo bovenbouw, blijft het aantal leerlingen in
de locatie op peil en gebruiken we schoolgebouw, materialen en middelen optimaal.”
Bevindingen jury betreffende de evaluatie, borging en duurzaamheid van het excellentieprofiel
Evaluatie
De inspectie heeft in haar onderzoek vastgesteld dat kwaliteitszorg en ambitie, en de
kwaliteitscultuur op beide vestigingen van de school de kwalificatie ‘goed’ verdienen.
De school slaagt er uitstekend in met de gekozen pedagogisch-didactische aanpak het
vertrouwen van de leerlingen te winnen en zo de doelen van het excellentieprofiel te
realiseren. Vrijwel alle leerlingen stromen met hun diploma – en een enkele met
certificaten – uit naar het mbo waar ze getuige de terugkoppeling vanuit het mbo en
van de oud-leerlingen zelf zeer succesvol zijn.
Welbevinden staat op het Calvijn College hoog op de lijst van randvoorwaarden voor
succesvol onderwijs. Iedere leerling wordt aandachtig gevolgd via de intensieve
leerlingbegeleiding en leerlingenzorg. De aanpak is blijkens het oordeel van de
leerlingen en hun ouders effectief. Met burgerschapsvorming legt de school de
verbinding tussen de waarden van de eigen gemeenschap en die van de hele
samenleving. Ouders en leerlingen hebben grote waardering voor de inzet van de
school. “Hier staan de docenten niet boven, maar naast ons kind.” En: “We wisten
niet dat ons kind zo veel in zich heeft.” De schoolleiding legt bij deze opmerking een
relatie met het excellentieprofiel. Als de jury een groepje leerlingen vraagt wat typisch
is voor hun school, vallen de woorden: “met elkaar, geloof, gezellig, respect, ze
helpen je altijd, veel techniek, les op het leerplein”. Een extraverte leerling die best
veel moeite heeft met de leerstof, prijst de school uitbundig: “Ik kan hier alles
bespreken, word altijd geholpen”. Een paar leden van de leerlingenraad vinden dat ze
best veel invloed hebben op de gang van zaken. Ze noemen onder andere de nieuwe
inrichting van de aula.
Het Calvijn College kent een echte overlegcultuur op alle niveaus en voor alle
geledingen over al wat de school en de leerlingen aangaat. Aanpak en resultaten
worden beschouwd in het licht van het excellentieprofiel. De ontwikkeling van de
vakhavo is daarvan in veel opzichten een sprekend voorbeeld. Het concept daagt de
havoleerling uit zich behalve theoretisch ook technisch te scholen. Het bedrijfsleven,
de ‘context’ van het onderwijs, en het mbo/hbo juichen deze verbreding toe. En
doordat de havisten de lessen samen met de kader/basis-leerlingen volgen, wordt de
strikte scheiding tussen de afdelingen en de niveaus doorbroken wat het vertrouwen
in elkaar en het zo belangrijke zelfbeeld van de vmbo-leerlingen versterkt. Het is de
aanpak en het zijn de resultaten die het excellentieprofiel expliciet beoogt.
Via de plg’s hebben de docenten hun inbreng op de evaluatie van het onderwijs. Met
het pvmbo, pre-mbo, de zomerschool en de vakhavo sluit het Calvijn College aan of
gaat ze zelf voorop bij ontwikkelingen in den lande. De waardering die de school met
deze leerroutes oogst, geeft aan dat de aanpak van de school een juiste is.
Voor de leerling die de docent een pluim wil geven voor de les is er het
complimentenboek, een bijzonder evaluatie-instrument.
Borging
Aanpak en resultaten worden in de schoolleiding en de teams geëvalueerd. De
uitkomsten vormen de input voor bijstelling van een bestaande aanpak en voor
nieuwe plannen. Tijdens een jaarlijkse, tweedaagse studieconferentie wordt wat de
evaluaties aan inzichten hebben opgeleverd verwerkt in het jaarteamplan en in het
tweejaarlijkse schoolplan.
Duurzaamheid
Het excellentieprofiel van de school is het resultaat van een ontwikkeling, een steeds
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hernomen zoektocht naar het beste onderwijs voor de doelgroep. De school is ervan
overtuigd dat de duurzaamheid gelegen is in het evalueren, bijstellen en reageren op
maatschappelijke ontwikkelingen; in het bij de tijd blijven en in de
professionalisering van de medewerkers. Aan de materiële randvoorwaarden voor
duurzaamheid wordt door het bestuur als vanzelfsprekend voldaan. De noodzakelijke
bouwkundige aanpassingen in verband met de vernieuwing van het vakonderwijs en
de invoering van het kernkeuzeprogramma hebben effectief plaatsgevonden.
Hoewel de school in een demografisch krimpgebied ligt, is de verwachting dat het
aantal leerlingen niet zal dalen. Dit omdat
de omvang van de kerkelijke gezindte van waaruit de leerlingen afkomstig zijn, vrij
stabiel is.
De jury stelt vast dat de school de aanpak en de resultaten op een systematische en
valide wijze evalueert en dat borging en duurzaamheid verzekerd zijn.
Ontwikkeling van het excellentieprofiel
De school heeft concrete en aantoonbare plannen om het excellentieprofiel verder te
ontwikkelen.
Plannen voor verdere ontwikkeling
“Concrete plannen voor de verdere ontwikkeling van het excellentieprofiel zijn onder
andere:
• voltooien van de implementatie van de recente onderwijsvernieuwingen (pvmbo, LOB,
beroepsgerichte examenprogramma’s, routes vmbo-mbo niveau 2), deze evalueren en
waar nodig verbeteracties plannen en uitvoeren;
• creëren van keuzemogelijkheden in de bovenbouw over de profielgrenzen heen,
waarmee leerlingen zich nog beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld
de mogelijheid voor leerlingen van BWI of PIE om een keuzedeel bij E&O te volgen: hoe
doe je de administratie als je straks misschien zzp’er wilt worden?
• herinrichten van de doorgaande routes E&O – mbo niveau 2 en Z&W – mbo niveau 2 in
verband met vernieuwing van de kwalificatiedossiers op het mbo. We verwachten dat het
mogelijk is om met een goede afstemming van wat we in het vmbo en het mbo
behandelen en met de extra weken in de zomerschool, een uitdagende, kortere route
vorm te geven. Voordeel van verkorten is dat meer leerlingen door zullen willen leren op
niveau 3, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen;
• uitbreiden van de zomerschool naar de profielen BWI en PIE;
• uitbreiden van mogelijkheden tot excelleren in onder- en bovenbouw, waaronder de
mogelijkheid bij alle algemeen vormende vakken om examen te doen op
gemengd/theoretisch niveau;
• verder uitwerken pre-mbo, waarin leerlingen die geen vmbo-diploma kunnen halen, nu
toch een kwalificatie niveau 1 kunnen halen. Dit doen we in samenwerking met het roc.
We zijn ook in overleg met de inspectie en het ministerie van OCW om dit een officiële
status te geven;
• opstarten van een professionele leergemeenschap met als thema differentiëren;
• voortzetten van de bezinningstrajecten met medewerkers en verder uitwerken van
toerusting en vorming van onze leerlingen;
• ontwikkelingen als Onderwijs 2032 en het model voor 21e-eeuwse vaardigheden
grondiger doordenken. Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen in de toekomst
nodig? Zijn die voldoende verankerd in ons curriculum of kunnen we er nog beter bij
aansluiten?
• met de vakhavo nadenken over mogelijke uitbreiding naar meer sectoren dan techniek.
Met de eerste zeven punten maken we enkele ontwikkelingen ‘af’ die al lopen of borgen
we ze. Het moge duidelijk zijn dat dit ontwikkelingen zijn die naadloos passen in ons
excellentieprofiel. De bezinning van docenten en de toerusting en vorming van onze
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leerlingen zijn onlosmakelijk verbonden aan de identiteit van onze school. Wij leiden
leerlingen niet alleen op voor een vervolgopleiding of baan, maar hebben ook aandacht
voor hun geestelijk welzijn en hun christen-zijn in de maatschappij. Dit thema blijft altijd
op de ontwikkelagenda, omdat we het belangrijk vinden om te blijven afstemmen op de
actuele leefwereld en vragen van jongeren. De wijze waarop we de toerusting en vorming
gestalte geven, stemmen we af op ons exellentieprofiel: in een veilige sfeer en een goede
relatie, met authentieke identificatiefiguren en een uitdagend programma.
21e-eeuwse vaardigheden zijn een actueel onderwerp, dat relevant is voor het
(toekomstig) functioneren in de huidige maatschappij. Een aantal van deze vaardigheden
krijgt in ons onderwijs zeker aandacht, maar we willen ons er meer in verdiepen.
Uitbreiding van de vakhavo is een ontwikkeling voor de wat langere termijn, waar we
echter nu al over na moeten denken.
De genoemde voornemens liggen vast in de school- en teamplannen van beide locaties
en in opdrachten die op basis van deze plannen zijn gegeven aan de verschillende
uitvoerders of werkgroepen. De verantwoordelijken voor activiteiten rapporteren met
afgesproken regelmaat over de voortgang van hun werk en over eventuele knelpunten
waar ze tegenaanlopen, en doen voorstellen voor of vragen mee te denken over
oplossingen. Teamleiders rapporteren periodiek aan de locatiedirecteur over de
voortgang van de teamplannen, en locatiedirecteuren rapporteren aan het college van
bestuur over de voortgang van het schoolplan. Vóór de planvorming voor de nieuwe
periode vindt evaluatie plaats van het lopende plan. De resultaten daarvan worden zo
nodig verwerkt in het nieuwe plan. Recentelijk hebben we onze managementkalender
verbeterd, waardoor we lopende het jaar beter de focus houden op de onderwerpen die
we belangrijk vinden om ons excellentieprofiel en de verdere ontwikkeling te
monitoren.”
Bevindingen jury betreffende de ontwikkeling van het excellentieprofiel
Op tal terreinen werkt de school aan de verdere ontwikkeling van het
excellentieprofiel. Veel daarvan sluit direct aan op wat al in gang gezet is, met een
aantal andere slaat de school nieuwe wegen in.
Tot de eerste categorie behoren de in Teamplan 2016-2018 genoemde plannen
inzake pedagogisch klimaat, LOB, executieve functies, ict-vaardigheden en
vakoverstijgende opdrachten.
Niet in het teamplan opgenomen maar wel in uitvoering is een
stimuleringsprogramma dat het voor meer kaderleerlingen mogelijk moet maken
een of meer vakken op gtl-niveau af te sluiten.
Het pre-mbo en het pvmbo zullem verder ontwikkeld worden. De zomerschool die
al voorbereidt op versnelde doorstroming naar het mbo van E&O- en Z&Wleerlingen gaat dat ook doen voor de leerlingen van BWI en PIE. En bij het
ministerie zal een officiële positie voor de vakhavo bepleit worden. Een plgkopgroep en twee volggroepen gaan met externe ondersteuning het differentiëren
binnen de klas op een hoger niveau brengen. De invoering van de nieuwe
beroepsgerichte examenprogramma’s in 2018 zal veel aandacht krijgen.Eveneens op
het programma: formatief toetsen met gebruikmaking van rubrics.
Een nieuwe ontwikkeling is de scholing van de docenten op de zesde rol van de
docent, te weten die van leercoach. De docenten worden gefaciliteerd met tweemaal
per week een eerste roosteruur ontwikkeltijd.
Een zogenoemde vakmansroute moet samen met de zomerschool de aansluiting
met het mbo zodanig stroomlijnen dat een versnelde doorsstroming naar niveau 3
mogelijk wordt.
Het project Roeping of beroep wil de aandacht richten op vervolgstudie en beroep
mede in het licht van geestelijk welzijn en christen zijn.
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De ontwikkelingen passen zonder uitzondering in het excellentieprofiel van de
school. Voorzover ze nog niet opgenomen zijn in het schoolplan, zal dat gebeuren
in de volgende editie. De kwaliteitscultuur van de school verzekert de borging en
bewaking van de realisatie.
Externe gerichtheid en externe erkenning van het excellentieprofiel
De school is extern gericht en het excellentieprofiel van de school wordt extern erkend.
Externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het excellentieprofiel
“Onze school wil haar kennis graag delen en de kennis van anderen gebruiken om aan
ons excellentieprofiel te werken.
Wij merken dat andere (vmbo-)scholen ons excellentieprofiel erkennen. Regelmatig
komen scholen bij ons op bezoek of vragen ze ons om presentaties en consultaties. Ze
willen bijvoorbeeld van ons leren hoe we de beroepsgerichte examenprogramma’s
hebben vormgegeven en hoe we een veilige omgeving creëren waarin leerlingen tot
ontwikkeling, leren en excelleren komen. Andersom zoeken we bij nieuwe
ontwikkelingen naar scholen die er ervaring mee hebben.
Verder nemen we deel aan de landelijke platforms voor de sectoren Techniek, Economie
en Zorg & Welzijn, waar we kennis halen en onze eigen kennis delen. Scholen binnen het
Platform VMBO Zorg & Welzijn hebben bijvoorbeeld onze bovenbouwlocatie bezocht om
te kijken wat ze konden leren van de manier waarop wij het nieuwe beroepsgerichte
examenprogramma hebben ingevoerd. De reacties van de scholen waren zeer positief.
Van diverse scholen hebben we gehoord dat ze elementen van onze vormgeving
overnamen. Een ander voorbeeld van kennisdeling zijn artikelen met betrekking tot ons
excellentieprofiel in diverse publicaties van de Stichting Platforms VMBO en interviews in
diverse media.
De bovenbouw heeft uitstekende contacten met het mbo (roc Scalda en Hoornbeeck
College) en BOZ (Bouwopleiding Zeeland) als het gaat om de doorgaande routes vmbombo. We hebben samen nieuwe leerroutes opgezet die als voorbeeld moesten dienen
voor andere scholen in het land.
Om externe ontwikkelingen goed te kunnen volgen en te zorgen voor de juiste
afstemming hebben we de verbinding gezocht met de regio, het bedrijfsleven, zorg en
retail. Daarnaast proberen we te participeren in ontwikkelingen in de provincie rondom
techniekonderwijs en nemen we deel aan het 3O-overleg: onderemers, onderwijs en
overheid.
Bedrijven hebben met ons meegedacht welke leerroutes en vakken relevant zijn voor de
arbeidsmarkt in Zeeland. Daarnaast hebben ze geadviseerd over de inrichting van de
praktijklokalen en ons gesteund met materiële en financiële bijdragen.
Verder hebben we goede contacten over de stages van onze leerlingen. Bedrijven krijgen
graag stagiairs van onze school.
Alle docenten in de bovenbouw, zowel de praktijkdocenten als docenten van de
algemeen vormende vakken, lopen jaarlijks zelf mee in een bedrijf of instelling, om
feeling te houden met het beroepenveld en het onderwijs contextrijk te kunnen maken.
Ook van het ministerie van OCW en van de inspectie kregen we erkenning voor ons
excellentieprofiel. De directeur voortgezet onderwijs van het ministerie opende begin dit
jaar onze vernieuwde afdelingen BWI en PIE en liet zich positief uit over ons onderwijs.
De inspectie adviseerde ons tijdens het inspectiebezoek van januari 2017 om ons
kandidaat te stellen als excellente school. In april 2017 zijn we door de inspectie genoemd
als een voorbeeldschool, waar leerlingen hun talenten tot bloei kunnen laten komen. De
NOS-tv en -radio hebben toen opnamen gemaakt op onze school, met als kernvraag wat
wij doen om zo hoog te scoren op deze aspecten en wat anderen van ons kunnen leren.”
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Bevindingen jury betreffende externe gerichtheid van de school en externe erkenning van het
excellentieprofiel
Met de onderwijskundige ontwikkeling die het Calvijn College doormaakt en de
geboekte resultaten oogst de school de waardering van het bestuur en de
bewonderende aandacht en erkenning van collega-scholen in de regio en
daarbuiten.
De invoering van het kernkeuzeprogramma, het pre-mbo, het pvmbo en de
vakhavo zijn innovaties waarvoor veel belangstelling bestaat. Dat geldt zeker ook
voor het LOB-programma dat ontwikkeld is in samenwerking met Mariska Kuipers,
de deskundige bij uitstek op dit terrein, en dat uitgerold is op alle scholen van het
bestuur. De schoolleiding toont zich graag bereid de kennis te delen en laat vrijuit
in de keuken kijken.
Het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs nodigen de docenten uit om van en met
elkaar te leren. De school participeert in het 3O- overleg van ondernemers,
onderwijs en overheid en in de landelijke platforms voor Techniek, Economie en
Zorg & Welzijn. De opening van de vernieuwde afdelingen PIE en BWI bracht een
van de directeuren voortgezet onderwijs van het ministerie naar de school. En toen
de inspectie de talentontwikkeling op het Calvijn College voorbeeldig noemde,
haalde de school het NOS-journaal.
De jury concludeert dat de school met haar excellentieprofiel in hoge mate extern
gericht is en ruime erkenning geniet in het onderwijsveld en bij het bedrijfsleven.
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3.2 Conclusie jury inzake predicaat
Excellente School 2017
Twee op enige afstand van elkaar gelegen, zelfstandige Calvijnscholen in Krabbendijke
verzorgen samen de opleiding vmbo-basis en -kader. De onderbouw is gevestigd in de
Appelstraat, de bovenbouw in Kerkpolder. Van de ongeveer 500 bovenbouwleerlingen is
40 procent afkomstig van de Appelstraat, de overige 60 procent komt van andere
Calvijnscholen in de regio. De inspectie noteert in het verslag van haar onderzoek dat de
beide scholen een twee-eenheid vormen. De jury komt op basis van de verzamelde
documentatie en de bevindingen bij een tweedaags bezoek aan de scholen tot dezelfde
conclusie. Naast de gedeelde levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit van de
scholen is vooral de hechte bilaterale samenwerking tussen de beide vestigingen de
verklaring voor deze ‘duale eenheid’.
Met de woorden “uitdagend en contextrijk onderwijs gekoppeld aan rechtdoen aan
verschillen” geeft de school de drieledige kern weer van het excellentieprofiel en van de
aanpak van het excellentieprofiel. Wat zich in de dagelijkse praktijk ontwikkeld heeft, is
de basis gaan vormen van het excellentieprofiel, heeft handen en voeten gekregen als
onderscheidend concept. De leerlingen worden uitgedaagd naar het hoogst haalbare
opleidingsniveau te reiken. De school biedt een op de vmbo-leerling toegesneden
benadering: pedagogisch door met zorg en begeleiding de onmisbare vertrouwensrelatie
te scheppen, en didactisch door met een didactiek van ‘leren door doen’ aan te sluiten op
de leerstijl van de vmbo’er. ‘Relatie gaat voor kennis’ is de schoolmantra. Met een aantal
zelf ontwikkelde leerlijnen steekt de school in op individuele wensen en mogelijkheden
van de leerlingen, het pvmbo, het pre-mbo, de zomerschool en de vakhavo, en met
curricula die over de grenzen van de profielen en afdelingen gaan. Het met professionele
steun ontwikkelde LOB-programma is door andere scholen overgenomen.
Het Calvijn College boekt met deze aanpak bovengemiddelde resultaten op de bekende
indicatoren van de inspectie. De uitstroom zonder diploma blijft beperkt tot een enkele
leerling. De vervolgopleidingen zijn positief. Mede aan de samenwerking met het mbo
dankt de school de genoemde nieuwe leerlijnen. De intensieve contacten met het
bedrijfsleven geven het vmbo-onderwijs op het Calvijn College de in het
excellentieprofiel genoemde maatschappelijke inbedding.
De goede kwaliteitscultuur, ook naar het oordeel van de inspectie, zorgt voor borging van
het bereikte en geleerde in school- en teamplan.
Het Calvijn College is met de zelf ontwikkelde leerlijnen creatief en innovatief. Aan
nieuwe plannen is geen gebrek. De docent als leercoach, de zesde rol van de docent,
komt eraan. Formatief lesgeven en toetsen staan op de ontwikkelagenda. In de plg’s, de
denktanks, wordt nagedacht over hoe het excellentieprofiel verder te ontwikkelen. Daar
wordt de dialoog gevoerd, worden de lijnen samen met de directie uitgezet. Bij de
levensbeschouwelijke identiteit van de school past de komende bezinning op het thema
Beroep en roeping.
De school ondervindt waardering bij collega-scholen, het bedrijfsleven en het bestuur
voor het vele dat mede dankzij het excellentieprofiel bereikt is. Kennis en ervaring
worden met de geïnteresseerde collega’s graag gedeeld tijdens bezoeken en consultaties.
De jury heeft het Calvijn College leren kennen als een school vol enthousiasme, een
school die gelooft in de leerlingen, in de docenten en in steeds opgaande
onderwijsontwikkeling.
Alles overziende is de jury van oordeel dat Calvijn College, vestiging Krabbendijke
Kerkpolder en Appelstraat op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en
gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School 2017 vmbo-b en vmbo-k
toekomt.
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