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Missie en visie 

Onze leerlingen groeien op in een maatschappij met hoge verwachtingen. Op jonge 
leeftijd moeten er keuzes gemaakt worden, terwijl niet altijd duidelijk is welke 
beroepen de toekomstige samenleving zal vragen. 
Tegelijkertijd kan vastgesteld worden dat van leerlingen in toenemende mate 
vaardigheden gevraagd worden op het gebied van ICT en social media (digitale 
geletterdheid).  
 

Missie 

Het Berechja College is een aanbieder van voortgezet onderwijs voor Urk en 
omgeving. Zij geeft hoogwaardig en gedegen onderwijs vanuit een christelijke 
identiteit (bewust*), met aandacht voor de talenten van ieder mens (betrokken*). De 
organisatie is een betrouwbare partij voor ouders, leerlingen en personeel. 
 

Visie 
Iedere leerling of deelnemer beschouwen wij als uniek en heeft daarom recht op 
onderwijs op maat. Heeft de leerling passend onderwijs, extra uitdaging op diverse 
gebieden of extra mogelijkheden voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden 
nodig, dan is hij bij ons op zijn plaats.  
Hetzelfde geldt voor medewerkers. Wij bieden werk op maat. Het samenspel tussen 
onderwijs en werk op maat binnen de kaders van goed onderwijs geeft ruimte aan de 
ontwikkeling van een ieder. 
 
Op weg naar een verantwoord burgerschap komt de leerling in aanraking met het 
bedrijfsleven, dat binnen onze opleidingen een belangrijke rol speelt. Voor het 
Berechja is nauw contact met de belanghebbenden van wezenlijk belang om onze 
visie handen en voeten te kunnen geven. 
Hierin spelen ook de ouder(s)/verzorger(s) een cruciale rol. Evenwichtige 
ontwikkeling komt tot stand als school en thuis elkaar ondersteunen om leerlingen te 
ondersteunen in hun groei naar volwassenheid. 
 
Missie en identiteit vatten we samen in: 
 
*“Bewust, Betrokken, Berechja”. 
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Strategisch beleid 
In een samenleving, waarin het christelijk onderwijs steeds vaker ter discussie wordt 
gesteld, blijft het Berechja College als christelijke school bij zijn uitgangspunten. De 
vraag: “Waarin onderscheidt de school zich in deze zin van de overige scholen?” 
willen we beantwoorden door te verwijzen naar de manier waarop wij onderwijs en 
vorming vormgeven en niet door het formuleren van verschillen. Bij het vormgeven 
willen we niet blijven steken in het verleden maar met oog en oor voor de 
ontwikkelingen in onze samenleving “ons” onderwijs neerzetten.  
 
Binnen het onderwijsaanbod is er aandacht voor de subjectificatie, socialisatie en 
kwalificatie (Biesta) van leerlingen, waarmee kortweg bedoeld wordt dat de school, 
naast een leerling naar een diploma helpen, ook aandacht heeft voor 
persoonsvorming en goed burgerschap in een pluriforme samenleving.  
  
Hierbij is de leerling het uitgangspunt. Zowel met de zwakke als de sterke leerlingen 
moeten we rekening houden. Wij zijn bereid leerlingen het voordeel van de twijfel te 
geven. Leraren signaleren de verschillen tussen de leerlingen en gaan daar op 
adequate wijze mee om.  
 
Leren doe je samen. Leerlingen en docenten trekken samen op. Op onze lerende 
school zijn al onze medewerkers permanent in ontwikkeling, individueel en als team. 
Juist in teamverband kan er geleerd worden van elkaars kwaliteiten en 
verbeterpunten. 
De teams houden zich onder leiding van de teamleider bezig houden met onderwijs, 
klassenmanagement en onderwijsontwikkeling. Centraal daarin staat het primaire 
proces: het opbrengstgericht werken en het werken met een kwaliteitscyclus. 
  
Het onderwijskundig leiderschap ligt bij het team. Door de inzet van het team, 
waaraan alle teamleden hun bijdrage leveren, kan een verbetering van de kwaliteit 
van het onderwijs gerealiseerd worden. Teamleden kunnen van en met elkaar leren. 
Dit vraagt om een professionele houding waarin de aandacht voor de eigen 
bekwaamheid en het ontwikkelen ervan centraal staat. 
  
De school gaat meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden. De laptop wordt 
geleidelijk aan binnen de school ingevoerd. Digitaal lesmateriaal zal meer gebruikt 
worden. Echter de “papieren” leerboeken en werkboeken blijven ook (deels) in 
gebruik. 
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Visie op leren 

Leren vraagt een krachtige leeromgeving, dat wil zeggen: een leeromgeving waarin 
eigentijdse leerpsychologische en didactische inzichten worden toegepast, waarin 
(moderne) media en ICT toepassingen adequaat worden benut en waarin leerstof aan 
de orde is die door de leerling als relevant wordt ervaren.  
Het onderwijsaanbod staat niet centraal, maar het leerproces en de leerloopbaan van 
de leerling. Er zal permanent worden gezocht naar leerroutes op maat. 
 
Het Berechja College kiest voor de uitgangspunten van het begrip ’blended learning’. 
In veel gevallen wordt dit gedefinieerd als een optimale ’mix’ van leren met en 
zonder technologie. Dit betekent: 
 

• De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs. 

• De combinatie van gereedschappen en media in een e-Learning omgeving. 

• De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie. 
 
 

Vier in balans 

De basis voor een succesvolle invoering van het ICT beleid vormt het Vier-In-Balans-
model. De kern van dit model is dat invoering van ICT voor onderwijsdoeleinden 
alleen kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de 
vier bouwstenen: 
 

• Visie op leermiddelenbeleid; 

• professionalisering van het personeel;  

• digitale leermiddelen;  

• ICT-infrastructuur. 
 

Samenwerking en leiderschap vormen het 
fundament onder de bouwstenen waarmee een 
goede didactische inzet van ICT mogelijk wordt. 
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Visie op leermiddelenbeleid 

Doel van ons leermiddelenbeleid is om aan te geven welke leermiddelen wij nodig 
hebben om onze onderwijskundige ambities nu en in de toekomst vorm te kunnen 
geven. Tevens moet het de koers uitzetten voor een haalbare en betaalbare inzet van 
een veelzijdig(er) mix van leermiddelen. Hierbij zal blended learning een prominente 
rol spelen. Leidraad voor het leermiddelenbeleid is de visie op onderwijs en leren, 
zoals dat voor het Berechja College is vastgelegd. 
 
Als wij in dit beleidsstuk spreken over leermiddelen dan bedoelen wij daar vooral 
mee de informatieleveranciers (lesmethoden, naslagwerken, werkboeken, digitale 
werkbladen en digitale content) en niet zozeer de informatiedragers (laptop, 
netbooks en  e-books) en ook niet de hulpmiddelen/verbruiksmaterialen (pen, 
papier, driehoek, microscoop) en infrastructuur  (tafels, stoelen, netwerken, 
digiborden, ELO). De keuze voor een bepaald type materiaal impliceert de keuze voor 
een informatiedrager. Leermiddelenbeleid is de bundeling van alle activiteiten die 
leiden tot de keuze en inzet van leermiddelen. 
 
Digitalisering in het onderwijs is geen doel op zichzelf. De inzet van digitaal 
leermateriaal moet gekozen worden vanwege de mogelijkheden die het biedt voor 
beter onderwijs. Binnen dat kader zijn goede redenen te bedenken om naast 
traditioneel lesmateriaal ook digitale middelen in te zetten in de klas.  
 

Digitale leermiddelen 

De leermiddelenmarkt is volop in ontwikkeling. Digitaal lesmateriaal wordt daarnaast 
steeds belangrijker. Doordat de technologische drempel lager wordt en aanbieders 
inspelen op bovengenoemde ontwikkelingen, komt steeds meer digitaal materiaal 
beschikbaar van zowel de traditionele als nieuwe aanbieders. Al deze ontwikkelingen 
leiden tot nieuwe mogelijkheden én nieuwe vraagstukken voor het onderwijs. Zo 
blijkt dat steeds meer docenten digitaal materiaal gebruiken en in de toekomst nog 
meer materiaal willen inzetten 
 
Grofweg zijn er vijf hoofdmotieven voor het gebruik van digitale leermiddelen: 
 

Het is goed voor de leerling  

Goed gebruik van digitaal 
leermateriaal heeft een positief effect 
op cognitieve prestaties en motivatie. 
Dat komt onder andere omdat digitaal 
materiaal interactief is. Dat wil zeggen 
dat een leerling onmiddellijk een 
reactie krijgt op de opdrachten die hij 
uitvoert. De directe feedback werkt motiverend en geeft bovendien inhoudelijke 
sturing aan het leerproces. 

Bron: www.leertijd.nl  
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Daarnaast kan de docent door gebruik van de computer en de juiste hulpmiddelen 
verschillende leerstijlen bedienen. 
Zo ontstaan er mogelijkheden om zoveel mogelijk te kunnen lesgeven op maat. 
 

Het is goed voor het onderwijs en de docent 

Door gebruik van digitale leermiddelen zal de docent een grotere variatie van 
(vak)didactische hulpmiddelen tot zijn beschikking hebben en ook actuele inzichten 
kunnen gebruiken tijdens zijn lessen. 
 
Het digitale leermiddel raakt het hart van het onderwijs en moet zo krachtig mogelijk 
bijdragen aan relevant leren. Het moet: 
 

• de leerdoelen dekken; 

• de examendoelen dekken; 

• voldoende flexibel zijn om aan de verschillende leerstijlen van leerlingen en de 
verschillende doceerstijlen van docenten tegemoet te komen; 

• gericht zijn op samenwerken; 

• contextrijk zijn; 

• zelfstandig werken stimuleren en gedifferentieerd werken ondersteunen; 

• een bijdrage aan het probleemoplossend vermogen; 

• een middel zijn om te kunnen differentiëren in tempo, niveau en interesse. 
 
Boeken zullen voorlopig niet verdwijnen, maar wel van vorm en inhoud veranderen. 
‘Statische’ leermiddelen zoals werkboeken, examenbundels, antwoordboeken zijn 
relatief duur en worden in toenemende mate vervangen door digitale middelen. 
Magister-ELO (elektronische leeromgeving) is leidend als platform. Alle (digitale) 
leermiddelen en informatie over leermiddelen zijn hierin te vinden. 
 

Het is goed om ‘bij te blijven’ 

Onze samenleving is doordrenkt van ICT. Het maakt allerlei processen sneller, 
efficiënter en meer maatwerkgericht. De computer heeft zijn weg gevonden naar alle 
sectoren van de maatschappij en heeft een prominente plek in de privésituatie van 
zowel leerlingen als docenten. Het ligt dus voor de hand om ook bij het leren en 
werken op school gebruik te maken van een digitaal instrumentarium. 
 
Tegen deze achtergrond valt op dat de digitale wereld met toenemende mate het 
onderwijslandschap kleurt. Zo heeft Curriculum.nu ‘digitale geletterdheid’ als 
leergebied opgenomen in het nieuwe voorstel aan de minister. Het is dan ook de 
verwachting dat vanuit de overheid hogere eisen gesteld gaan worden op dit gebied.  
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Het is goed voor de school 

Aan het gebruik van boeken en digitale leermiddelen zijn kosten verbonden: op 
jaarbasis wordt in het voortgezet onderwijs een bedrag van 300 tot 400 miljoen euro 
uitgegeven op de leermiddelenmarkt. Vanuit bedrijfseconomisch perspectief is het 
zaak om de kosten die de school maakt in kaart te brengen, en die mee te wegen bij 
de keuze van digitaal of boeken. Gebruik van open digitaal materiaal kan namelijk 
een enorme kostenreductie opleveren. Het bespaarde geld kan vervolgens op andere 
wijze in de school worden ingezet, bijvoorbeeld voor de aanpassing van de ICT-
infrastructuur, de modernisering van de leer- en werkomgevingen van leerlingen en 
docenten en/of de bekwaamheid van het personeel te verhogen. 

 

Het is goed voor de samenleving 

Onze samenleving is de afgelopen anderhalve eeuw geleidelijk veranderd: van 
geïndustrialiseerde, gemechaniseerde, lokaal georganiseerde maatschappij naar een 
samenleving die kennis-economisch, digitaal en geglobaliseerd is. Die kennis is ons 
belangrijkste exportproduct. Als we daarmee competitief willen blijven in de wereld, 
moeten we de werknemers van morgen daarvoor de juiste kennis en vaardigheden 
meegeven. 
Daarnaast is het opvallend dat leerlingen meestal bedreven zijn in het gebruik van 
social media, maar nauwelijks vaardigheden hebben om een computer/ Office goed 
te gebruiken. Het is een taak voor school om leerlingen hierin goed voor te bereiden 
op de toekomst. 
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Professionalisering van het personeel 

Uitgangspunten: 
 
1. Het kiezen van de juiste leermiddelen behoort tot het eigenaarschap van de 

docent/vaksectie.  
2. Leren door doen. Het leren van nieuwe vaardigheden kan het beste gebeuren in 

de eigen werkomgeving. Eventueel zijn er aanvullende scholingsactiviteiten als 
workshops nodig. 

3. Samenwerken is de schakel tussen docenten om het onderwijskundige repertoire 
te vergroten. Het organiseren van die samenwerking is het belangrijkste aspect 
van het professionaliseringstraject. De kleinste groep is een tweetal. 

4. Het leren in een authentieke context. Een goede professionaliseringsactiviteit sluit 
inhoudelijk aan bij de dagelijkse praktijk van de docent. Concrete ervaringen en 
vragen uit de eigen onderwijspraktijk vormen de basis voor de 
professionaliseringsactiviteit. 

5. Zelfwerkzaamheid. De docent gaat zelf aan de slag en werkt zelf oplossingen uit 
voor eigen vraagstukken, uiteraard met ondersteuning van collega docenten of 
een training. 

6. Reflectie op het eigen leerproces. Een goede professionaliseringsactiviteit biedt 
voldoende gelegenheid en ondersteuning om kritisch te reflecteren op de 
ontwikkeling die de docent doormaakt. 

7. Idealiter is dat de professionaliseringsactiviteiten plaatsvinden op het moment dat 
de docent een vraag heeft. De professionalisering is dan direct gericht op 
beantwoording van de vraag, waardoor er een vorm van op maat begeleiding 
plaats vindt. 

8. Bij een goede professionaliseringsactiviteit krijgt de docent directe terugkoppeling 
van de collega-docenten. Op deze wijze wordt kennis gedeeld en kan er 
gezamenlijk nieuwe kennis worden opgebouwd. 
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ICT infrastructuur 

Uitgangspunten: 
 

• bijna alle leerlingen zitten dagelijks met een eigen smartphone of een device op 
het WiFi netwerk van de school eventueel via een aparte verbinding; 

• de bandbreedte van de verbinding is voldoende groot om de leerlingen en 
personeel gelijktijdig aan het werk te laten zijn op WiFi; 

• digitale presentatie in alle leslokalen is mogelijk, docenten hebben allemaal een 
door de school in bruikleen gegeven laptop; 

• er zijn aansluitingen in het lokaal voor presentaties op de beamer en gebruik 
maken van geluid; 

• het systeem heeft 97,5 % uptime, d.w.z. dat 39 van de 40 lessen het systeem goed 
werkt; 

• op bepaalde plekken in de school zijn nog vaste pc’s beschikbaar, bijvoorbeeld 
voor het kunnen uitvoeren van examens en de rekentoets; 

• er worden voldoende helpdesk faciliteiten aangeboden; 

• er wordt gebruik gemaakt van in elk geval Windows 10 en Microsoft Office; 

• leerlingen krijgen een eigen Office-account.  
 

Het draadloze netwerk is in 2019 gecheckt om voorbereid te zijn op een toename van 
de capaciteit. Personeel en leerlingen kunnen met hun inlognaam/wachtwoord 
aanmelden op het netwerk (Berechja). Er is ook een netwerk voor gasten 
beschikbaar.  
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Financiën 
Financiering devices leerlingen 
De school biedt de mogelijkheid aan om een device aan te schaffen via een 
leaseconstructie. Ook kunnen ouders/leerlingen ervoor kiezen om zelf een device aan 
te schaffen.  
De gebruikte digitale leermiddelen worden via Magister beschikbaar gesteld.  
Leerlingen krijgen een Microsoft Office account waarmee zij toegang hebben tot 
Outlook, Word, Excel, Powerpoint enz.  
 
In communicatie met ouders wijst de school op de ‘bijzonder financiële regelingen’ 
die de gemeente Urk aanbiedt.  
Onder voorwaarden kan er door ouders met school een bruikleenovereenkomst 
worden gesloten. 
 
Financiering devices docenten Berechja College 
De investering om een device aan de docenten van het Berechja College te 
verstrekken bedraagt circa € 25.000. De financiering is gedaan uit de post “Aanvraag 
nieuwe hulpmiddelen” met een afschrijvingstermijn van 4 jaar. 
 
De devices worden in bruikleen verstrekt. Daarvoor is een bruikleenovereenkomst 
opgesteld. 
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Plan van aanpak 
In keuzes is het Berechja College niet altijd autonoom en soms afhankelijk van 
ontwikkelingen die zich buiten de school of het onderwijs afspelen. Oplossingen, 
gevonden voor eerdere problemen, kunnen op elk moment achterhaald blijken.  
 
Het Berechja College hoeft in de onderwijskundige vernieuwingen geen koploper te 
zijn en de altijd noodzakelijke kostenbeheersing noopt tot een kritische houding bij 
elke aanschaf.  
 
Om de doelstellingen: 
 

• in schooljaar 2020-2021 wordt in het eerste leerjaar van alle afdelingen gestart 
met het aanbieden van de leerstof m.b.v. boeken en een device; 

• in schooljaar 2021-2022 wordt in de tweede klassen gestart met het aanbieden 
van de leerstof m.b.v. boeken en een device; 

• in schooljaar 2022-2023 wordt in de derde klassen gestart met het aanbieden van 
de leerstof m.b.v. boeken en een device; 

• in schooljaar 2023-2024 wordt in de vierde klassen met het aanbieden van de 
leerstof m.b.v. boeken en een device. 

 
te bereiken, zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 
1. Het Berechja College werkt vanuit het principe van ‘blended learning’ en de 

optimale mix van leermiddelen. 
2.  De leerlingen van alle brugklassen hebben een beschikking over een device naast 

de boeken. De school geeft aan welke configuratie gewenst is en biedt de 
mogelijkheid om deze via een leaseconstructie aan te schaffen. 

3. Alle docenten zijn voorzien van een devices. Deze wordt in bruikleen door de 
school verstrekt.  

4. Het Berechja College werkt steeds meer met ‘applicaties’ die in de ‘cloud’ draaien. 
Hiermee kunnen ook de meest essentiële handelingen (zoals absentenregistratie 
en cijferadministratie) binnen Magister verricht worden.  

5. Aan de vaksecties is gevraagd om de ambities te vertalen naar concrete acties 
door het beantwoorden van de volgende vragen: 
a) hoe kan in toenemende mate variatie in werkvormen gerealiseerd worden; 
b) welke alternatieven zijn er op dit moment al voor het werkmateriaal ( o.a. 

werkboeken) beschikbaar; 
c) welke onderdelen lenen zich het beste voor digitalisering; 
d) met welke stap kan wanneer begonnen worden; 
e) hoe wordt de werkverdeling in de teams en vaksecties geregeld en 
f) waar liggen de prioriteiten?  
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 Monitoring 
 
 

Fase Periode Resultaat 

Plan  
Verkrijgen van informatie & 
analyse voor het concreet 
uitwerken van de volgende 
onderdelen: 
o digitale leermiddelen 
o vaksecties bereiden blendend 

learning in de brugklassen 
voor en buigen zich over de 
juiste en betaalbare mix van 
leermiddelen 

o professionalisering 
o ICT randvoorwaarden 
o financiering 

 
Voor 17 januari 2020 
 

 
ICT beleidsplan vaststellen 
 

Do 
Communicatie en draagvlak 
creëren: 
o MT 
o MR 
o teams, vaksecties 
o docenten 
o ict-medewerker 
o leerlingen/ouders 
 
Vaksecties bereiden zich voor op 
lesgeven met devices 

 
Voor 31 januari 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor 1 juni 2020 

 
Aangepast en gedragen 
beleidsplan 
 
 
 
 
 
 
 
Vaksecties zijn inhoudelijk en 
didactisch voorbereid 

Check 
Rapportage, bijstellen en 
vaststellen van het 
leermiddelenbeleidsplan 

 
Voor 1 augustus 2020 

 
Werken  met ICT-beleidsplan 
Planning projecten 

Act 
Uitvoering beleidsplan 
Uitvoeren bijbehorende 
professionalisering 
Evaluatiemomenten 
 

 
Vanaf 1 augustus 2020 

 
Jaarlijkse evaluatie in januari 
Bijstelling van beleidsplan, indien 
nodig 
 

 
 


