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Beda Hallberg in Kungsbacka – Nieuwe school met een alternatieve aanpak 

Frida Fogelmark & Pernilla Vilumsons (hoofdleerkracht, leerkracht, Beda 

Hallberg-school) 

 

 

Informatie over de school  

Beda Hallberg-school voor hoger secundair onderwijs – een nieuwe school 

met flexibele regelingen op basis van de individuele studieprogramma's van 

leerlingen. Het idee is om een school op te zetten op basis van veel van de 

factoren die bepalend zijn voor het succes van een school, waarbij het 

personeel aan de individuele behoeften van leerlingen tracht te voldoen:  

 Een positieve benadering die ervoor zorgt dat leerlingen zich goed 

voelen en die hen in staat stelt de vruchten van hun opleiding te 

plukken. Wij geloven in de bekwaamheid van onze leerlingen en 

behandelen hen met respect als unieke, gelijkwaardige individuen.  

 Duidelijke doelen – nadruk op resultaten en constante feedback van 

de leerkracht.  

 Toegang tot gekwalificeerde studie- en loopbaanbegeleiding helpt 

leerlingen om het juiste studietraject te vinden.  

 Kwaliteit door samenwerking en participatie – personeelsleden leren 

van elkaar en betrekken leerlingen bij ontwikkelingswerk.  

 Het vermogen om de behoeften van leerlingen te identificeren en 

eraan te voldoen. Procedures garanderen een nauwgezette opvolging 

van de resultaten van leerlingen, en tegelijkertijd wordt effectief 

gebruik gemaakt van de competenties van het personeel op het 

gebied van diensten met betrekking tot de gezondheid van leerlingen.  

 

Doelgroep  

De school richt zich op twee groepen leerlingen: leerlingen die rechtstreeks 

uit het lager secundair onderwijs komen en op zoek zijn naar een klein, 

stedelijk alternatief, en leerlingen in de leeftijdscategorie van 16 tot 20 jaar die 

opnieuw willen gaan studeren.  

Innovatieve aanpak  

Beda Hallberg is een huiswerkvrije school waarin we een balans tussen studie 

en vrije tijd nastreven. De schooldag is samenhangend en wordt door 

leerkrachten geleid, met gemeenschappelijke begin- en eindtijden.  

We richten ons niet alleen op de leerling, maar ook op de hele mens en zijn of 

haar welzijn. We zijn van mening dat vertrouwensrelaties met leerlingen een 

grote invloed hebben op de schoolprestaties van leerlingen. De relatie tussen 

leerkracht en leerling is cruciaal. Bij Beda proberen we actief te werken aan 

benaderingen van en houdingen ten opzichte van leerlingen. Het gaat erom 

hen te doen inzien dat het schoolpersoneel het beste met hen voorheeft en 

zowel de wil als de kennis heeft om hen te helpen. Door te laten zien dat wij 

ons actief inzetten voor het succes van alle leerlingen bij het bereiken van 

hun doelstellingen, verhogen we hun motivatie. (Volgens inspecties 
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benadrukken leerlingen dat goede contacten met volwassenen erg 

belangrijk zijn voor hun motivatie en hun aanwezigheid op school. 

Personeelsleden die geëngageerd zijn, hoge verwachtingen hebben, 

openstaan voor individuele behoeften en vertrouwen hebben in de 

capaciteiten van hun leerlingen, liggen aan de basis van het onderwijssucces 

van een school.) We willen leerlingen zien als bekwame en betrokken 

individuen en streven naar een holistische kijk op hun situaties.  

Een basisvisie bij Beda is dat de school zich moet aanpassen aan de leerling, 

niet andersom. Het is aan de school om te laten zien hoe goed ze op 

individuele omstandigheden en behoeften kan inspelen. Het is onze plicht om 

de best mogelijke voorwaarden voor het slagen van de leerlingen in hun 

opleiding te creëren. (De traditionele benadering is gebaseerd op het feit dat 

hoger secundair onderwijs niet verplicht is en dat het aan de leerlingen is of 

ze zich willen inspannen voor hun opleiding.)  

Competent mentorschap is gebaseerd op een coachende aanpak. Het gaat 

erom vertrouwen te scheppen in de leerlingen, uitdagingen positief aan te 

pakken en de leerlingen te helpen om kansen in plaats van obstakels te zien.  

 

Als leerling bij Beda ben je nooit anoniem. Omdat we een kleine en huiselijke 

school zijn, ontstaat geen gevoel van anonimiteit. We proberen een sfeer van 

vertrouwdheid te creëren waarin het schoolpersoneel en de leerlingen elkaar 

leren kennen en waar het personeel een volledig beeld kan krijgen van de 

situatie van elke leerling. De leerkrachten van onze school zijn in staat goede 

relaties op te bouwen met leerlingen en hen een gevoel van affiniteit en 

betekenis te geven. Een eenvoudig voorbeeld is dat we elke dag samen 

ontbijten en lunchen.  

Waarden met betrekking tot de behandeling van leerlingen worden 

regelmatig in herinnering gebracht. We werken actief aan kwesties die 

verband houden met waarden en houden rekening met wat een goede 

behandeling is. Een duidelijke waardebasis kan niet als vanzelfsprekend 

worden beschouwd, maar vereist een regelmatige dialoog tussen 

volwassenen en tussen volwassenen en leerlingen. We proberen altijd om ook 

zelf te doen wat we anderen opleggen door iedereen als gelijkwaardig te 

beschouwen en door blijk te geven van respect voor en interesse in leerlingen 

als unieke individuen. Bij Beda probeert het personeel met de leerlingen een 

gestructureerde dialoog te voeren over hoe ze willen worden behandeld en 

hoe zij zelf anderen dienen te behandelen. De leerlingen wordt aangeleerd 

om op te komen voor hun mening, naar anderen te luisteren en samen te 

werken. Momenteel kijken we ernaar uit om samen met onze leerlingen een 

plan voor gelijke behandeling op te stellen.  

Wij vertegenwoordigen een mix van stedelijke veiligheid (met 

gezondheidszorg voor leerlingen, pedagogie voor speciale behoeften en 

loopbaanadviseurs) en pedagogisch vrijdenken als het gaat om structuur, 

pedagogische zaken en organisatie.  
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 Op leerlingen/individuen gerichte maatregelen (individueel 

studieprogramma, lesrooster en cursuswerk, ondersteuning van 

verschillende leerstijlen enz.) Het vermogen om de behoeften van 

leerlingen te identificeren en eraan tegemoet te komen. Bij Beda 

zoeken we altijd naar flexibele oplossingen om de leerling in staat te 

stellen naar zijn of haar beste vermogen te presteren. Sommigen 

moeten traag studeren, sommigen thuis, sommigen willen een eigen 

werkruimte, sommigen willen studeren met muziek in hun oren en 

sommigen willen op een gezellige sofa studeren. We proberen de 

individuele leerstijl van elke leerling te bepalen en doen er alles aan om 

het onderwijs aan te passen aan de omstandigheden. We 

experimenteren ook met het streamen van lessen, het verschaffen van 

toegang tot samenvattingen en notities van lessen via een digitaal 

platform, "flipped classroom", verschillende iPad-apps voor leerlingen 

met speciale behoeften enz.  

 

 Focus op leren (niet op curriculuminhoud) – Focus op vaardigheden en 

competenties, individuele doelstellingen, holistische kijk op leerlingen, 

ondersteuning van vaardigheden met betrekking tot 

sleutelcompetenties die nodig zijn voor het dagelijkse leven, en 

levenslang leren Duidelijke doelen en nadruk op resultaten - Bij Beda 

proberen we procedures en werkmethoden te creëren om leerlingen 

regelmatig bewust te maken van waar ze staan ten opzichte van de 

leerdoelstellingen. Leerlingen krijgen controle over hun eigen 

prioriteiten en hoe ze zelf hun resultaten kunnen beïnvloeden. We 

geven ook regelmatig feedback over zaken waar ze hulp bij nodig 

hebben om hun studies in goede banen te leiden.  

 

 Een inductieproces met onder andere aandacht voor "10 goede 

gewoonten" (voeding, lichamelijke opvoeding, positieve gedachten, 

vermijden van stress, nieuwe dingen leren, herhaling, variatie, 

beslissingen nemen, vrienden en vaak lachen) en het trainen van 

verschillende vaardigheden, analyse, communicatie, empathie, 

studietechnieken, zelfkennis, kritische benadering van bronnen, 

creativiteit, probleemoplossing en samenwerking. Dit inductieproces 

dient om een veilig en positief werkklimaat binnen het programma tot 

stand te brengen.  

 

 Beda is een plaats waar gezondheidsadvies voor leerlingen en 

beroepskeuzebegeleiding een integraal onderdeel van onze 

activiteiten vormen (bijvoorbeeld samenwerking tussen leerkrachten en 

loopbaanadviseurs). We willen dat de leerlingen goed in hun vel zitten, 

zich nodig voelen en een doel voor ogen hebben. We helpen de 

leerlingen om inzicht te krijgen in wat hun sterke en zwakke punten zijn 

en waar ze aanleg voor hebben.  
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 Samenwerking met de buitenwereld verhoogt de status en motivatie. Bij 

Beda willen we in de nabije toekomst echt samenwerken met bedrijven 

en organisaties. Momenteel maken we deel uit van een 

onderzoeksproject gericht op ondernemend leren en de vaardigheden 

die daarvoor nodig zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking met 

de samenleving en de arbeidsmarkt ertoe bijdraagt dat leerlingen zich 

gemotiveerd voelen in hun studies. Daarom nodigen we elke vrijdag 

interessante mensen uit het bedrijfsleven uit. De leerlingen krijgen dan 

de gelegenheid om vragen te stellen en meer te weten te komen over 

"de buitenwereld".  

 

Sterke betrokkenheid:  

We zijn vanaf nul begonnen en hebben de school samen met de leerlingen 

en het personeel opgebouwd. We hebben een fantastische kans om een 

school te bouwen die we willen en waarin we geloven. Betrokken zijn bij 

vrijwel alles, van meubilair en uitrusting tot educatieve oplossingen, creëert 

motivatie bij zowel het personeel als de leerlingen. Iedereen moet flexibel zijn 

en creatief denken. Het creëren van een gloednieuwe school vereist 

betrokkenheid van iedereen.  

De personeelsleden van Beda creëren samen een consensus over 

educatieve basiswaarden en leiderschap. We werken samen om de 

resultaten te verbeteren – we helpen elkaar om na te denken over de 

uitdagingen en dilemma's die zich in individuele gevallen voordoen en over 

pedagogisch leiderschap in het algemeen. De hoofdleerkracht werkt nauw 

samen met de werkgroep en heeft regelmatig contact met zowel 

personeelsleden als leerlingen.  

Personeelsleden leren van elkaar en geven leerlingen invloed. Leerkrachten 

werken nauw samen en zijn op school toegankelijk, niet alleen voor leerlingen 

maar ook voor elkaar. Hierdoor kunnen ze zich bewust worden van elkaars 

capaciteiten en competenties, ervaringen delen en effectiever werken om 

leerlingen individueel aangepast onderwijs te bieden. Samenkomen om actie 

te ondernemen, te reflecteren en nieuwe lessen te leren is een belangrijk 

onderdeel van het werk.  

Kwaliteitscontrole – Wij denken voortdurend na over hoe het werk kan 

worden verbeterd en betrekken ook de leerlingen bij de gesprekken die wij 

hierover voeren.  

 

 Beda heeft een alternatieve leercontext gecreëerd met interventies op 

verschillende niveaus.  

 

 Deze omvatten: leerlinggericht onderwijs – counseling, mentorschap, 

leerstijl, studieprogramma  

 



 

www.schooleducationgateway.eu/nl/pub/resources/toolkitsforschools.htm 
5 

 Schoolniveau (organisatie): Competentiegericht onderwijs, niet alleen 

een leerplan, lesroosters, studieprogramma's, volgorde van vakken enz.  

 

Het succes van de Beda Hallberg-school voor hoger secundair onderwijs 

wordt bepaald door de mate waarin het ons lukt om enerzijds leerlingen te 

inspireren om te leren en anderzijds onze lessen aan te passen aan de 

buitenwereld en aan de individuele behoeften van leerlingen.  

 

Anna-Lena Näsström, adjunct-schoolhoofd  

anna-lena.nasstrom@kungsbacka.se  

Frida Fogelmark, schoolhoofd – momenteel met ouderschapsverlof 

 


