Onze vijf keuzes
voor de toekomst

Koersplan 2022-2026

Wie wij zijn
Wij zijn Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci in Leiden. Wij bieden openbaar voortgezet
onderwijs op vier scholen: Leonardo College, Da Vinci College Kagerstraat, Da Vinci College
Lammenschans en Da Vinci College ISK. Samen geven wij onderwijs van vmbo tot en met vwo
inclusief technasium, topsporttalent en onderwijs aan nieuwkomers. Ons motto: centraal wat
moet, decentraal wat kan.
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Wat wij doen
Wij leiden jongeren op tot zelfbewuste wereldburgers. Die verantwoordelijkheid nemen voor hun keuzes.
Die actief bijdragen aan de plek waar ze wonen. En die duurzaam omgaan met de wereld. Aan hun
ontwikkeling leveren wij een bijdrage, meer dan het uitdelen van een diploma. Dat zien we als onze
maatschappelijke opdracht. In aansluiting op onderwijspedagoog Gert Biesta richten wij ons onderwijs
op drie doelen:
1

Kwalificatie: kennis en vaardigheden verwerven waarmee je aan de slag kunt in je werk en in je leven.

2

Socialisatie: leren om maatschappelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
en leren keuzes te maken, vanuit je eigen perspectief én dat van een ander.

3

Persoonsvorming: ontdekken wat je belangrijk vindt en goed kunt, wat je wilt leren en hoe je je leven
en je wereld wilt vormgeven.

Over dit koersplan
Dit koersplan is een vervolg op het strategisch beleidsplan uit 2016. Een grote groep medewerkers,
leerlingen, ouders en externe betrokkenen heeft er een belangrijke bijdrage aan geleverd. Met elkaar
hebben we gesprekken gevoerd: over wat onze scholengroep kenmerkt en waar we naartoe willen.
Zo hebben we samen vijf keuzes voor de toekomst bepaald. Deze keuzes bieden medewerkers handvatten bij het uitvoeren van hun werk en zijn herkenbaar en belangrijk voor leerlingen.
De keuzes vormen de kern van dit koersplan en de basis voor de schoolplannen van onze vier scholen
in de periode 2022-2026.
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Vier kernwaarden
Gelijkwaardigheid

Onze scholengroep bestaat uit vier gelijkwaardige scholen met gelijkwaardige medewerkers. Wij waarderen elkaar om onze professionaliteit,
niet om hoe lang iemand bij ons werkt of welke functie je uitvoert.
Leerlingen ervaren hoe zij verantwoordelijke en zelfbewuste burgers
kunnen zijn, gelijkwaardig aan elkaar.

Vrijheid

Vrijheid betekent voor ons: vrijheid om keuzes te maken en daar vrij
mee om te gaan. Medewerkers en leerlingen reflecteren op gemaakte
keuzes. Geven en ontvangen feedback. En hebben daarmee de vrijheid
om van mening te veranderen.
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Ontmoeting

In onze leergemeenschap zijn ontmoetingen de sleutel. Binnen en
buiten de scholen. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming krijgen vorm als we elkaar en anderen ontmoeten. En als ons onderwijs
connectie maakt met de arbeidsmarkt, andere onderwijsinstellingen
en de wereld.

Diversiteit

Wij omarmen verschillen en verscheidenheid. Diversiteit versterkt ons:
medewerkers en leerlingen leren van en met elkaar en vullen elkaar
aan. Onze scholen zijn een afspiegeling van de diversiteit in de samenleving. Iedereen kan zichzelf zijn. Ook ons onderwijsaanbod is divers,
in vorm en inhoud. Zo bieden we onderwijs voor iedereen.
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Onze vijf keuzes voor de toekomst
Onze vijf keuzes voor de periode 2022-2026 luiden als volgt:
1. Wij zijn bewust openbaar onderwijs
2. De school als basis, de scholengroep als bonus
3. Leren doe je overal
4. Samen leren, individueel excelleren
5. Duurzaam voorop lopen
Deze keuzes dagen ons uit een stap verder te zetten in het invullen van onze maatschappelijke
opdracht. Daarmee stimuleren ze de kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming van leerlingen
en van onszelf als medewerkers. In de keuzes zijn onze vier kernwaarden zichtbaar.
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Keuze

1

Wij zijn bewust openbaar onderwijs
Wat betekent deze keuze?

Wij zijn bewust een openbare scholengroep. Ook ouders en leerlingen op onze scholen kiezen expliciet
voor ons openbare karakter. Zoals de samenleving is, zo zijn wij. Onze kernwaarden gelijkwaardigheid,
vrijheid, ontmoeting en diversiteit laten zien: iedereen hoort erbij en krijgt gelijke kansen.
Die boodschap is zichtbaar in ons gehele onderwijs, maar zeker via de leerlijn burgerschap, waarmee
we aansluiten op het primair onderwijs. Bij ons is er voor iedere leerling een passend onderwijsaanbod.
Het belang van onze leerlingen en onze medewerkers staat voorop, niet procedures en regelingen.

Hoe kun jij als medewerker hieraan bijdragen?

Je kiest er bewust voor om in het openbaar onderwijs te werken. Je werkt vanuit onze vier kernwaarden
die jou motiveren om iedere leerling gelijke kansen te bieden. Met jouw onderwijs sluit je aan op iedere
leerling. Je deelt je expertise met collega’s. Of je nu lang of kort bij ons werkt.

“Diversiteit is kenmerkend voor openbaar onderwijs: voor iedere leerling hebben wij een passend aanbod en iedereen is welkom. Wij gaan uit van wat de leerling nodig heeft. Daarom trek ik met leerlingen
de stad in. Het leerrendement is zo veel groter dan wanneer ik vanuit een boek les geef in een lokaal.”

Maaike Hüsken, docent biologie Da Vinci College Lammenschans
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De school als basis, de scholengroep als bonus
Wat betekent deze keuze?

De school staat bij onze leerlingen op nummer één. Hier kiezen zij voor, omdat zij zich thuis voelen bij het
onderwijsaanbod, de sfeer en de cultuur. De school is hun thuisbasis. Zo is dat ook voor jou als medewerker.
Het netwerk van vier scholen is de bonus. Samen hebben we een enorme hoeveelheid kennis, kunde,
ervaringen, faciliteiten en opleidingen in huis. Dit maken we expliciet en delen we. Carrièreperspectief,
doorgroeimogelijkheden, visitatie, consultatie en inhoudelijke expertise: deze bonus geeft de scholengroep jou als medewerker. Die bonus is er ook voor leerlingen, in de vorm van een zeer breed onderwijsaanbod en contacten met vele maatschappelijke en regionale partners.

Hoe kun jij als medewerker hieraan bijdragen?

Jij biedt leerlingen het beste onderwijs, zodat onze school bij hen op nummer één blijft staan.
Samen met je collega’s help je hen zich breed te ontwikkelen: vanuit onze kernwaarden gelijkwaardigheid,
vrijheid, ontmoeting en diversiteit. Jij en je collega’s verrijken elkaar en versterken het onderwijs samen.

“Op het Leonardo College bieden we leerlingen graag onderwijs op een passend niveau. Soms is taalvaardigheid een struikelblok, omdat ze thuis bijvoorbeeld Engels of Arabisch spreken. Op het Da Vinci
College ISK is veel expertise over hoe je deze leerlingen goed begeleidt. Zo kunnen we als collega’s veel
van elkaar leren en leerlingen optimaal bedienen.”

Mirre van der Heiden, teamleider Leonardo College
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Leren doe je overal
Wat betekent deze keuze?

Onze leerlingen leren de hele dag en overal. Thuis, bij hun vereniging of bijbaan, bij vrienden en familie,
én op school. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming: alle drie zijn ze even belangrijk. Leren is een
continu proces. Daarom sluiten onze scholen aan bij de overige plekken waar leerlingen leren.
Wij zijn gevestigd in een unieke en rijke leeromgeving: de stad Leiden. Van de voorzieningen, kennis en
kunde in de stad maken wij als bruisend kenniscentrum optimaal gebruik. Wij halen kennis de school in.
Wij geven onderdelen van het curriculum vorm met externe partners. We leren ook buiten het schoolgebouw. Waar mogelijk besteden wij onderwijs uit aan externe experts. Tegelijk zetten wij onze expertise
in voor de stad en de regio. Onze kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit zijn
uitgangspunt voor deze samenwerking.

Hoe kun jij als medewerker hieraan bijdragen?

Je zoekt naar manieren om het onderwijs aan te laten sluiten bij de wereld om je heen. Je zorgt voor
connectie met voorzieningen in de stad. Laat leerlingen kennis en vaardigheden opdoen in de praktijk.
Zodat het onderwijs waarde voor hen heeft.

“Door projectmatig en vakoverstijgend onderwijs gaan onderwerpen leven voor leerlingen. Vanuit
mijn vakgebied zie ik zo’n project rond de Singelloop voor me: mee rennen met een hartslagmeter,
de grafiek uitlezen bij wiskunde, leren over de effecten op je lichaam bij biologie en een verslag schrijven
bij Nederlands.”

Lars van Zijp, docent bewegingsonderwijs Leonardo College en Da Vinci College ISK
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Samen leren, individueel excelleren
Wat betekent deze keuze?

Wij zien leren als een sociale activiteit. Via ontmoeting en vanuit gelijkwaardigheid leren leerlingen van
en met elkaar. Ook als medewerker leer je samen: met collega’s, leerlingen en externe experts.
Ons leerklimaat wordt gevormd door coaching, heldere instructie, hoge positieve verwachtingen, gelijke
kansen én zelfvertrouwen. Wij motiveren en stimuleren elkaar om te groeien en te ontwikkelen.
In dit leerklimaat ervaart iedereen ruimte om zijn talenten te ontdekken: leerlingen, en jij als medewerker.
We kunnen individueel excelleren. Boven onszelf uitstijgen. Eigen en andermans verwachtingen overtreffen.

Hoe kun jij als medewerker hieraan bijdragen?

Je bekijkt iedere leerling met een open blik. Vrij van aannames over achtergrond of eventuele beperkingen.
Zo geef jij iedere leerling dezelfde kansen: door hen te prikkelen en uit te dagen. Net als je bij jezelf doet.

“Leerlingen krijgen bij ons alle kansen om ergens in uit te blinken. Wij hebben bijvoorbeeld een paar
leerlingen met veel verstand van techniek. Bij bijeenkomsten regelen zij alles rondom licht en geluid.
Ik vind het geweldig hoe zij daarin mogen excelleren.”

Marianne Laponder, docent wiskunde Da Vinci College Kagerstraat
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Duurzaam voorop lopen
Wat betekent deze keuze?

Onze keuze om voorop te lopen in duurzaamheid heeft grote gevolgen. Voor onze manier van werken én
voor de toekomst. Leerlingen en medewerkers: iedereen op onze scholen werkt aan een betere wereld
voor volgende generaties. Met elkaar zijn we ons ervan bewust dat ons handelen effect heeft. Dat betekent: duurzaam omgaan met het verbruik van grondstoffen en energie. Wij willen dat onze voetafdruk in
2030 is gereduceerd tot nul. Deze keuze betekent ook dat we duurzaam omgaan met elkaar. Vanuit onze
kernwaarden gelijkwaardigheid, vrijheid, ontmoeting en diversiteit waarderen we elkaar om wie we zijn.

Hoe kun jij als medewerker hieraan bijdragen?

Je bent een voorbeeld voor onze leerlingen. Je laat zien dat je verantwoordelijkheid neemt én draagt
voor je keuzes. Je investeert in duurzame relaties, omarmt diversiteit, geeft iedere leerling gelijke kansen.
Je kijkt om je heen en richt je op resultaten voor de lange termijn.

“Duurzaam onderwijs betekent dat wij leerlingen leren wat zij in hun leven nodig hebben. Daarom hebben wij op alle scholen coaches in plaats van mentoren. Leerlingen werken aan doelen en bespreken die
met hun coach. Ze ontdekken wat ze nog moeten leren. Dat maakt hen intrinsiek gemotiveerd.”

Sander van Haastert, docent bewegingsonderwijs Da Vinci College Lammenschans en ISK
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Onze vijf keuzes en de wereld om ons heen
Leiden is onze thuisbasis. Het is een bijzondere stad om onderwijs in aan te bieden. In Leiden Kennisstad
zijn alle onderwijsniveaus aanwezig, van voorschoolse educatie tot universiteit. Tal van vooraanstaande
musea. Een bruisende cultuursector. Een ondernemend midden- en kleinbedrijf. Een groot, internationaal
opererend bedrijfsleven, inclusief hoogwaardige biotechbedrijven. Daarnaast is Leiden de spil in een
nauw samenwerkende regio.
Met onze vijf keuzes en vanuit onze kernwaarden maken wij bewust verbinding met die thuisbasis.
Wij zijn dé scholengroep voor openbaar onderwijs in Leiden. Onze vier scholen afzonderlijk en de groep
als geheel geven de stad meerwaarde. Wij leren in en met onze omgeving. Vergroten de kansen van
Leidse jongeren. En maken Leiden duurzamer. Onze vijf keuzes voor de toekomst hebben impact op de
wereld om ons heen.
Wij reiken de regio de hand. Vanuit een open houding werken we mee aan een sterke en duurzame regio.
Waar het goed toeven is voor onze leerlingen. En voor jou als medewerker.
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