
Het huis 
van JBC
      op weg naar een gezamenlijke

beleving van het nieuwe schoolgebouw

Stap 1



Met leerlingen, school, ouders en architect aan de slag.

Stappenplan:
 

Het bouwen van het huis van JBC
Van binnen naar buiten met elkaar in dialoog 
(co-creatiesessies). 
Opbrengst: Het huis van JBC 

Selectie architect
Heldere kaders voor de architect (financieel, m2 etc)

Samenbeleving van het gebouw
De leerling centraal als gebruiker van het gebouw 
Opbrengst: Gebouwmindmap, moodboards en schetsen 

Ontwerp
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4

Van SCHoolViSie naar gezamenliJke 
BeleVing Van Het nieuwe geBouw



Stappenplan 

Selectie architect

Het bouwen van het huis van JBC
Visie/Missie van de school

Samenbeleving van het gebouw
Moodboards / Mindmaps / Schetsen

ontwerp



Stap 1
Het bouwen van 
het Huis van JBC 



JBC ViSie

Het JBC biedt elke leerling eigentijds onderwijs 
dat veelal bèta-georiënteerd is. We doen dit door 
leerlingen uit te dagen om op een innovatieve, 
creatieve manier hun studie zelfstandig te 
benaderen.

Daartoe bieden wij een kleinschalig 
georganiseerde, krachtige leeromgeving.
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SCHooldoelStellingen

In 2017 staat er een nieuw gebouw en is er 
een intensieve samenwerking met De Bossche  
Vakschool en Van Maerlant Den Bosch,  
gebaseerd op 3 pijlers: 
• havo/atheneum/gymnasium 
• mavo
• vakschool.

In 2017 zijn TOP – TECHNASIUM – BCP – WON 
volledig geïmplementeerd en leveren alle secties 
aan deze profilering een herkenbare bijdrage.

In 2017 is het oordeel van Elsevier over JBC  op 
alle afdelingen ‘GOED’.

2014 -2018
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Vertaald naar de SeCtieS
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• Cultuuroverdracht
• Samenwerking van MVT
• Internationalisering
• Versterkt talenonderwijs
 

• Vakoverstijging
• Afstemming
• Vanuit verschillende invals

hoeken naar de wereld kijken
• Leerlingen activeren 

• Taalgericht vakonderwijs
• Ondernemerschap
• Burgerschap – persoonlijke  

ontwikkeling
• Eigen omgeving  mondiaal 
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Het fundament Van JBC

4 kernwaarden

Vakmanschap

Vertrouwen

Verantwoordelijkheid

Verbinden
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prinCipeS

Deze kernwaarden gaan gepaard met 20 principes 
waarvan we in ieder geval aan de volgende 5 nog 
verder moeten werken om ze zichtbaar te maken: 

We hebben gedeeld eigenaarschap in 
alles wat we doen.

Leren en werken doen we samen / 
we leren van en met elkaar

We geven elkaar feedback.

Afspraak is afspraak

We hebben lef!
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Zo doen
we dat!

Onze
principes

Onze
waarden vakmanschap

JBC, voor 
nieuwsgierige 

leerlingen

Technasium - won - 
bcp - top - zijn van 
de hele school!

Kwaliteit is
gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Alle secties en alle 
geledingen hebben 
een aantoonbare 
bijdrage. 

We hebben gedeeld 
eigenaarschap in 
alles wat we doen.

We komen onze 
afspraken na.
 
We doen wat we 
beloven en als we 
dat niet doen, 
nemen we onze 
verantwoordelijk-
heid.

Uitdagende 
werkvormen;

Creatieve en 
innovatieve lessen.

LeerKRACHT 
en CoCo!

We leren en 
werken samen.

We leren van 
en met elkaar.

We geven terug-
koppeling naar 
collega’s, ouders en 
leerlingen.

We pakken onze rol 
die verwacht wordt.

We geven
elkaar feedback.

We stellen ons 
kwetsbaar op en 
geven vertrouwen;

we durven
beslissingen te 
nemen.

We hebben lef. Afspraak = afspraak.

vertrouwen verantwoordelijkheidverbinden

JBC HuiS
Stap 1



Vertrouwen



we geven ruimte 
aan initiatieven

Relatie en autonomie van 
leerlingen zijn belangrijke 
pijlers waarop het onderwijs 
op JBC staat. We luisteren 
naar leerlingen, collega’s  en 
medewerkers. 

prinCipe:
Vertrouwen

Erkenning en waardering zijn voor ons leidende begrippen. 
We geven ruimte aan experimenten en leren door fouten 
te durven maken.



We stellen ons kwetsbaar 
op en hebben en geven 
vertrouwen aan elkaar.

prinCipe:
Vertrouwen

We relativeren onszelf en beschikken 
over een gezonde dosis humor.

we hebben lef!



we begeleiden naar 
zelfstandigheid en  
eigen keuzes maken.

Een affectieve omgeving 
haalt het beste uit de 
leerlingen naar boven.

prinCipe:
Vertrouwen

We begeleiden leerlingen naar de juiste weg, door ze  
zelfstandigheid te leren en dagen ze daar voldoende bij uit. 
We bieden een goede balans tussen instructie en ‘zelf doen’.



Authenticiteit: jezelf kunnen 
zijn, jezelf kunnen laten zien, 
is de kracht van JBC.

prinCipe:
Vertrouwen

zijn wie je bent



we geven elkaar 
feedback

Leerlingen geven feed-
back aan leraren en om-
gekeerd. Leraren kiezen 
voor het rechtstreeks 
communiceren van 
feedback aan leerlingen 
(dus niet via de mentor 
na een vergadering over 
de leerling).

prinCipe:
Vertrouwen

Communicatie: terugkoppeling durven & mogen geven, 
ook naar ouders en collega’s/medewerkers.



Verantwoordelijkheid



afspraak = afspraak

We maken duidelijke 
afspraken en komen 
deze na. We werken  
zaken af voordat we 
iets nieuws oppakken.

prinCipe:
Verantwoordelijkheid



We bieden duidelijke struc-
tuur en heldere kaders. 
We blijven in gesprek en 
nemen de leerlingen serieus.

prinCipe: Verwijderingen zijn 
uitzondering, geen regel

De leerling is verantwoordelijk voor zijn gedrag en we spreken 
de leerling hier op aan.

Verantwoordelijkheid



Verwijderingen zijn 
uitzondering, geen regel

we hebben gedeeld
eigenaarschap in 
alles wat we doen

Iedereen toont eige-
naarschap en neemt 
verantwoordelijkheid 
voor leerlingen en 
het onderwijs. Het ma-
nagement stelt kaders, 
faciliteert en spreekt 
waardering uit.

prinCipe:
Verantwoordelijkheid

We hebben een goede jaarplanning en doen wat we beloven. 
Centraal staan actieve, zelfstandige leerlingen die om kunnen 
gaan met verantwoordelijkheden.



We hebben een gezamenlijke 
visie en dragen deze samen uit. 
Het management formuleert 
helder de doelen en stuurt hier 
consistent op aan.

prinCipe: gezamenlijk 
gedragen visie

We spreken ‘dezelfde taal’ naar collega’s, leerlingen en 
ouders. We zijn proactief! We maken de juiste keuzes door 
het stellen van duidelijke doelen en resultaten.

Verantwoordelijkheid



we hebben respect 
voor elkaar

We hebben respect voor 
elkaar en de school.

prinCipe:
Verantwoordelijkheid

Dit zit in kleine dingen: elkaar 
begroeten, iets voor elkaar doen, 
elkaar helpen (samen!), geven en 
nemen, een propje oprapen, doen 
wat je belooft.



Verbinden



leren doen we 
samen

JBC als community met 
leerlingen, school en ouders. 
Ouders tonen interesse in 
de school en omgekeerd. We 
werken samen in een open 
sfeer en op basis van vertrou-
wen. We vinden goede com-
municatie heel belangrijk.

prinCipe:

We zijn kritisch 
en denken in op-
lossingen. Ouders 
en mentoren ne-
men bijvoorbeeld 
deel aan een kenniscafé om samen te werken aan de ontwik-
keling van het kind. Leerlingen leren van oudere leerlingen: 
zo leer je en leer je het nemen van verantwoordelijkheid. 
Onderbouw leert van bovenbouw.

Verbinden 



Het netwerk van ouders, 
oud-leerlingen en bedrijven 
is actief betrokken bij JBC. 
Dit gaat verder dan alleen 
het gesprek over je kind

prinCipe:
Verbinden

Het sociale netwerk 
is betrokken

We vragen actieve participatie en kennisdeling van het net-
werk van onze school. Bijvoorbeeld op open dagen, thema
avonden en tijdens bedrijfsexcursies of gastlessen.



we luisteren 
naar elkaar

We helpen elkaar, we 
zien elkaar, we geven 
elkaar collegiale consul-
tatie (coco), bijvoorbeeld 
door ‘train je collega’.

prinCipe:
Verbinden 

Leerlingen geven docenten (1 op 1) feedback over het lesgeven.



We leren en laten leerlingen 
en medewerkers slim samen 
werken! Want samen kun je 
meer en beter (met minder 
budget).

prinCipe: we werken slim 
samen

Dit is structureel onderdeel van ons bedrijfs- en onderwijs-
leerproces. Zo ontwikkelen we de competenties zoals plannen 
en samenwerken van leerlingen.

Verbinden



we zijn onderdeel 
van europa

Ons onderwijs bereidt 
leerlingen voor op een 
Europees burgerschap 
en stimuleert inter-
nationalisering in ons 
onderwijs.

prinCipe:

We werken aan 
eigentijdse sociaal &
culturele vaardigheden.

Verbinden 



Vakmanschap



we hebben passie 
voor ons vak

We inspireren collega’s, 
leerlingen en ouders door  
te experimenteren, fouten 
te durven maken, daarop  
te reflecteren en weer  
initiatieven te nemen. 

prinCipe:
Vakmanschap

We vormen een bron van kennis voor de leerling. De leraar is 
een toonbeeld van meesterschap en zo een rolmodel, hij heeft 
een voorbeeldfunctie voor leerlingen. We leren een leven lang 
en onze Vakkennis is up to date. We staan open voor feedback, 
hebben een lerende houding. (growth mindset)



we leren van en
met elkaar

We werken met verschillen-
de uitdagende werkvormen, 
samen met leerlingen, die 
we vrijheid en structuur in 
leren bieden.

prinCipe:
Vakmanschap

We passen vernieuwende 
ideeën toe. We maken 
gebruik van ICT. Er is veel  
ruimte voor ontdekken en 
verschillende leerstijlen. 
We geven creatieve op-
drachten en dat geldt niet 
alleen op het Technasium. 
We bevorderen vakover-
stijgende projecten.



we zijn 
nieuwsgierig

We zijn nieuwsgierig naar 
iedereen op school,  
ons vak en ver daarbuiten. 
We gaan mee met de tijd!

prinCipe:
Vakmanschap

We zijn innovatief en ondernemend. We zijn oprecht 
geïnteresseerd, zien meerdere oplossingen en staan 
open voor de ander.



we zien wat leerlingen 
nodig hebben

We bevorderen diversiteit, 
creativiteit, competentie 
ontwikkeling en begelei-
ding. We bieden ruimte voor 
het individu en zijn talent.

prinCipe:
Vakmanschap

Mentorschap koppelen we 
aan leerlingen en niet aan 
klassen (als leerling vertrou-
wensband heeft dan is dat 
het belangrijkste). We respec-
teren verschillende talenten.



we zien wat leerlingen 
nodig hebben

we zijn kritisch in 
ons denken en doen

We hebben een open hou-
ding. We analyseren waar-
derend en beschouwend, 
positief opbouwend met 
ruimte voor reflectie.

prinCipe:
Vakmanschap

Feedback kunnen we geven 
en ontvangen. Dat merk je in 
alles wat we doen, ook aan 
ons gebouw en in onze vor-
men van communicatie.



Stap 2

Heldere kaders stellen
• financieel
• m2 
• opties locaties met directie en bestuur 

Architect selecteren

Selectie
architect



Stap 3

Ik beleving: Wat wil jij ervaren  
in en om het gebouw?

Vraag beleving: Tot welk gedrag  
wil je de gebruikers uitnodigen?

Maatschappij beleving: hoe is de 
maatschappij voelbaar in het gebouw? 

Samenbeleving 
van het gebouw



onze (toekomStige) SCHool Vormt 
ideale leeromgeVing Voor de leerling

Het nieuwe schoolgebouw van JBC;
leren, doen en werken we samen! 

Leerling 

School Ouders 

De leerling is de 
belangrijkste 

gebruiker van school 
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Samen moodBoardS maken

Dit zijn voorbeeld moodboards ter inspiratie.

Stap 3



Vertrouwen
Stap 3



VerantwoordeliJkHeid
Stap 3



VerBinden
Stap 3



VakmanSCHap
Stap 3



en nu weer Samen met 
leerlingen, SCHool, ouderS 
en arCHiteCt aan de Slag


