
Voorwoord

Bij en met het verschijnen van deze 
Portus-folder vieren we één jaar Portus 
scholengroep. De afzonderlijke scholen 
bestaan natuurlijk al veel langer, het Farel-

college zelfs al meer dan 100 jaar. In 2020 hebben 
we onze krachten gebundeld en heten sinds oktober 
2021 offi cieel Portus scholengroep.

Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan onze 
kerntaak: goed onderwijs voor alle leerlingen op onze 
scholen. Divers onderwijs dat past bij de leerlingen 
in Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk. We 
hebben verschillende concepten in huis, die passen 
bij de leerlingen die op onze scholen zitten. 

In Rotterdam hebben we (t)huiswerkvrij onderwijs 
op onze excellente Juliana en het concept van 
gepersonaliseerd leren en leerdoelgericht coachen 
op CBSplus & Zuidermavo-havo.

Groene Hart in Barendrecht en Farelcollege in 
Ridderkerk hebben een tweetalige vwo-afdeling waar 
leerlingen bij diverse vakken hun lessen in het Engels 

krijgen. Zo maken we met elkaar onderwijs voor alle 
leerlingen in deze regio, op alle niveaus.

Centraal in onze visie staat de ontwikkeling van 
mensen. En dat nemen we heel breed. De leerling 
ontwikkelt zich bij ons in een veilige omgeving. We 
willen jongeren vertrouwen geven en perspectief 
bieden op een goede toekomst.
Onze medewerkers geven we ruimte en 
vertrouwen. We stimuleren het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid en stimuleren ook onze 
medewerkers leren en zich ontwikkelen. Dit alles kan 
alleen maar als we met elkaar die veilige haven zijn 
waar de naam Portus naar verwijst.

Kortom: de ontwikkeling van de scholengroep en de 
ontwikkeling van onze leerlingen en personeelsleden 
gaan hand in hand. In deze folder laten wij graag zien 
wat en wie wij zijn en welke koers wij varen. Welkom 
bij Portus!

Miranda Buitelaar en Leo van ‘t Spijker
algemene directie Portus scholengroep

Portus
scholengroep: 
Veilige haven voor leerlingen
die hun eigen koers varen

Wie zijn we? Wat doen we? 
Wat willen we bereiken?

Op volle koers vooruit!
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 “Portus scholengroep is een 
lerende organisatie. Wij stimuleren 

medewerkers om mee te denken 
over schoolbeleid en andere 

ontwikkelingen. Alles draait om 
vertrouwen en een open cultuur.”

Miranda Buitelaar 
directeur bedrijfsvoering 

Portus scholengroep
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Missie
Portus scholengroep biedt alle leerlingen een veilige 
plek om te leren, zich te ontwikkelen en hun diploma 
te halen. We creëren een krachtige en motiverende 
leeromgeving en kansen voor alle leerlingen. Onze 
scholen zijn inclusief. Wij bieden jongeren, ongeacht 
geloof of afkomst, vertrouwen in en perspectief 
op een goede toekomst. Iedereen telt mee. 
Diversiteit zien wij als kracht. Wij bieden voortgezet 
onderwijs dat de ontwikkeling en mogelijkheden 
van leerlingen stimuleert, zodat zij zelfstandig, 
zelfbewust en verantwoordelijk in het leven kunnen 
staan en succesvol zijn in hun maatschappelijke en 
professionele carrière. Kortom, we bereiden onze 
leerlingen voor op een vervolgopleiding en hun plek 
in de maatschappij. Om dat te bereiken verzorgen 
de scholen een passend, complementair aanbod van 
opleidingen, profi elen en onderwijsconcepten: van 
traditioneel tot vernieuwend. Een aanbod dat past 
bij de vraag uit de omgeving van Rotterdam-Zuid, 
Barendrecht en Ridderkerk.

Visie
Om bovenstaande missie waar te maken, 
formuleren we de volgende visie.

Portus-scholen:
• zijn onderdeel van een daadkrachtige 

scholengroep;
• zijn sterke scholen;
• hebben een motiverende, krachtige 

onderwijsvisie;
• zoeken samenwerking en verbinding;
• kennen de onderwijsvraag in de omgeving en 

doen een weloverwogen aanbod;
• hebben een uitstekende relatie met stakeholders: 

ouders, basisscholen en vervolgopleidingen;
• zijn lerende organisaties en hebben daartoe 

strategisch HR-beleid;
• hebben een uitgewerkte christelijke identiteit.

Portus
missie &

visie 
De Portus-scholen werken 

zelfstandig, maar delen dezelfde 
opvatting over een aantal 

zaken. Wat ons bindt, hebben we 
verwoord in de missie en visie 

van Portus scholengroep. 

Onderwijsontwikkeling
vanuit de schoolplannen

Onze overtuiging is dat we binnen 
Portus sterke scholen hebben met 
een eigen onderwijsvisie die zelf de 
onderwijsvraag in de omgeving en hun 

doelgroep kennen. Vandaar dat elke school ook 
een eigen schoolplan en schooljaarplan heeft.

In de schooljaarplannen beschrijven de scholen 
hun ambities voor het schooljaar. Een deel van 
deze plannen valt onder het Nationaal Programma 
Onderwijs, waarmee de overheid de achterstanden 
door corona wil wegwerken en duurzame 
onderwijsinnovaties wil stimuleren.

Portus Farelcollege zet onder meer in op de nieuwe 
dakpanklassen in de onderbouw, differentiëren in 
de les en versterking van het tweetalig onderwijs. 
Daarnaast verstevigen zij hun beleid van aandacht 
en begeleiding voor alle leerlingen, bijvoorbeeld 
door het stroomlijnen van de ondersteunings-
structuur.

Portus CBSplus & Zuidermavo-havo werken dit 
jaar aan de ontwikkeling van gepersonaliseerd 
leren en het leerdoelgericht coachen. Maatwerk, 
differentiatie en eigenaarschap bij de leerling zijn 
de centrale thema’s. Daarnaast is veel tijd 
gereserveerd voor de samenvoeging van beide 
scholen. 

Portus Juliana heeft wederom het predicaat 
Excellente School en de beoordeling Goed van 
de inspectie ontvangen. Zij blijven uiteraard 
wel in ontwikkeling. Zo zetten zij dit jaar in op 
differentiëren in de les en de professionele 
cultuur op school. Daarnaast gaat het team 
verder met het ontwerp van de havo op 
Juliana.

Portus Groene Hart werkt aan een verdere 
differentiering van het aanbod en de begeleiding 
van de leerlingen in de komende jaren. Een van 
ambities is de fl exibilisering van het rooster. 
Daarnaast versterken zij de trajecten voor sociaal-
emotionele ontwikkeling en studievaardigheden 
van leerlingen. Tenslotte werkt de school aan de 
kwaliteit en kwantiteit van de toetsing.

Missie
Portus scholengroep biedt alle leerlingen een veilige 
plek om te leren, zich te ontwikkelen en hun diploma 
te halen. We creëren een krachtige en motiverende 
leeromgeving en kansen voor alle leerlingen. Onze 
scholen zijn inclusief. Wij bieden jongeren, ongeacht 

Visie
Om bovenstaande missie waar te maken, 
formuleren we de volgende visie.

De coronapandemie is nog niet voorbij. We 
kunnen niet voorspellen welke gevolgen 

corona dit schooljaar heeft. Wat we wél kunnen 
doen, is ons goed voorbereiden. Alle Portus-

scholen hebben een praktisch draaiboek 
met verschillende scenario’s en bijpassende 

maatregelen. Het belangrijkste uitgangspunt is 
dat leerlingen onderwijs krijgen op school en/
of online. Portus volgt hierbij het advies van de 

VO-raad.

Veilig leren & werken:
elke school een COVID-19 

draaiboek



Kom naar de 
Portus Proef 

Dagen!

Voor elk kind een 
Portus-school
Het kiezen van een middelbare 
school is elk jaar weer 
een groot avontuur voor 
leerlingen uit groep 8 en 
ouders/verzorgers. Daarom 
is het belangrijk om diverse 
kennismakingsactiviteiten te 
bezoeken. Tijdens de Portus 
Proef Dagen, waarop de Portus-
scholen meeloopdagen en 
open lesmiddagen organiseren,   
kunnen leerlingen ervaren hoe 
het is om les te krijgen op een 
Portus-school. Zo krijgen zij een 
goede indruk hoe het is in de 
brugklas. 

Of zij nu gemakkelijk leren of wel wat hulp 
kunnen gebruiken, op een Portus-school 
krijgen leerlingen alle kansen en volop 
uitdaging op hun eigen niveau. Iedere leerling 
is uniek, daarom is er ook voor iedere leerling 
een Portus-school!

Maak kennis met de Portus-
scholen!
Portus CBSplus & Zuidermavo-havo:  
• Open dag: 27 januari 2023 
• Open lesmiddagen: 
 18 januari 2023 en 1 februari 2023
• Online informatieavond voor ouders:   
 17 januari 2023 en 7 februari 2023

Portus Farelcollege: 
• Open huis: 1 februari 2023
• Einsteinklas voor havo en vwo:
  18 januari 2023, 25 januari 2023 en 
 1 februari 2023

Portus Juliana:
• Open dag: 25 januari 2023 
• Voorlichtingsavond voor ouders: 
 donderdag 19 januari 2023 
• Individuele meeloopdagen: 
 8 december 2022, 16 januari 2023, 
 31 januari 2023, 6 februari 2023 en 
 23 februari 2023

Portus Groene Hart:
• Masterclasses vwo, sport en tto voor  
 groep 8 en 7: 16 december 2022, 
 16 januari 2023 en 20 februari 2023 
• Proefl essen: 9 en 12 december 2022 
• Informatiemiddag: 8 februari 2023 

Al

Thuis op CBSplus & Zuidermavo-havo!
CBSplus & Zuidermavo-havo is een school in Rotterdam-Zuid 
voor gepersonaliseerd onderwijs, geïnspireerd op het Zweedse 
onderwijsconcept Kunskapsskolan op mavo- en havoniveau. 
Elke leerling heeft een persoonlijke coach. Met de coach 
bespreekt de leerling wekelijks de persoonlijke leerdoelen. Dit 
leidt tot betere resultaten en een groeiend zelfvertrouwen in 
een vertrouwde omgeving, waarin de leerling helemaal zichzelf 
kan zijn.

Op weg naar Stadionpark
Zuidermavo-havo is met ingang van dit schooljaar gehuisvest 
in het mooie monumentale pand aan de Grift 30 in Rotterdam 
Vreewijk. De offi ciële opening van het ‘nieuwe’ gebouw is 
met leerlingen, ouders, medewerkers en relaties feestelijk 
gevierd. In de zomer van 2023 neemt ook CBSplus haar 
intrek in dit gebouw en gaan zij samen verder als één school. 
In 2025 verhuist de school naar een gloednieuw gebouw 
in het Stadionpark, pal naast voetbalstadion De Kuip. Deze 
school voor mavo, havo en vwo zal zich onderscheiden met 
gepersonaliseerd onderwijs en veel aandacht voor sport en 
technologie.

“Onze zoon gaat iedere dag met plezier naar school en 
we horen hem nooit klagen. Dat geeft ons als ouders een 
geruststellend gevoel. En als er iets zou zijn, dan horen we 
het meteen. Een betere plek voor onze zoon hadden we niet 
kunnen wensen.”

Elmas Baykal Temur, ouder leerling klas 2

Veilige kleine haven op Zuid! 
Een kleine en leuke school, waar iedereen elkaar kent. Dat 
is Juliana. De school in Rotterdam-Zuid biedt een veilige 
thuishaven aan iedere leerling. De basis voor goede resultaten 
ligt in een goede sfeer, afspraken en structuur, zodat school 
een plaats wordt waar je leert en plezier hebt met elkaar. 
De school voor de vmbo-theoretische en vmbo-gemengde 
leerweg heeft zo’n 400 leerlingen, die écht gezien worden en 
stapsgewijs worden voorbereid op een succesvolle doorstroom 
naar het mbo of de havo.

Voor de vijfde keer Excellent
Het (t)huiswerkvrije onderwijs leidt niet alleen tot goede 
eindexamenresultaten, het heeft er ook voor gezorgd dat 
Juliana dit jaar voor de vijfde keer het predicaat Excellente 
School heeft behaald.

Leuke kennismaking
Het schooljaar begint voor de brugklassers met een 
introductieweek met leuke activiteiten. Zo worden ze bevriend 
met klasgenootjes en weten ze de belangrijke ruimtes op 
school direct te vinden. In elk leerjaar wordt er aan het begin 
van het schooljaar extra  aandacht besteed aan kennismaking 
met zowel de  mentor als medeleerlingen.

“De docenten leggen alles goed uit en helpen je goed. Ik vind 
het ook fi jn dat we al ons huiswerk op school kunnen doen. 
Iedere ochtend beginnen we met een huiswerkuur met onze 
mentor en ’s middags doen we dat nog een keer. Handig, want 
ik sport en hoef dus thuis niets meer te doen.”

Olivier, leerling klas 2

Verleg je grenzen 
Goed onderwijs bieden, dat is vanzelfsprekend op Groene Hart. 
Op de Barendrechtse school voor vwo, havo en mavo zijn veel 
keuzemogelijkheden binnen het onderwijsaanbod. Zo halen 
leerlingen niet alleen hun diploma, maar verleggen zij ook hun 
grenzen.

Economie & ondernemen
Groene Hart heeft deelgenomen aan een landelijke pilot 
rond een nieuw vak op de mavo: economie & ondernemen. 
Op termijn kunnen alle scholen hiermee aan de slag en 
Groene Hart loopt dus voor op die ontwikkeling. Het is een 
praktijkgericht vak, waarbij leerlingen bijvoorbeeld op bezoek 
gaan bij regionale bedrijven en opdrachten uitvoeren voor het 
bedrijfsleven. Denk hierbij o.a. aan het verminderen van de 
CO2-uitstoot van de machines voor GKB-groep.

Eureka! 
In het vwo Eurekaprogramma leren leerlingen onderzoek te 
doen naar een zelfgekozen onderwerp, kritisch te denken 
bij fi losofi e en komen ze van alles te weten over sport & 
gezondheid en ondernemen. Tijdens de maatschappelijke 
stage organiseren leerlingen samen met klasgenoten een 
evenement voor een goed doel. 

“Onze leerlingen en hun ouders vinden de begeleiding van 
de mentoren heel fi jn. Goed contact tussen leerling, ouders 
en school blijft immers de hele schoolperiode belangrijk. 
Zo worden leerlingen steeds zelfstandiger en krijgen ze 
meer verantwoordelijkheid. Dit is ook een vorm van grenzen 
verleggen.”

Linda Bos, afdelingsleider brugklas 
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Al 100 jaar goed onderwijs! 
Het Farelcollege in Ridderkerk is een school voor (tweetalig) 
atheneum, havo, mavo, vmbo-basis en vmbo-kader. Het is 
een warme school waar je als leerling gezien wordt en je veel 
persoonlijke aandacht krijgt. Dit jaar heeft de school haar 
100-jarig jubileum gevierd.

Zachte landing in een veilige haven
De stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is 
spannend. Dat beseft Farelcollege maar al te goed. Daarom 
doet de school er alles aan om die overgang zo soepel mogelijk 
te laten verlopen.

Nieuw: dakpanklassen en tweetalig havo/vwo
Op het Farelcollege wordt gewerkt met dakpanklassen. Zo 
hebben leerlingen een jaar de tijd om te zien welk niveau het 
beste bij hen past. Nieuw is dat nu ook tweetalig onderwijs 
wordt aangeboden op havo en vwo-niveau. Daarin is behalve 
voor taalvaardigheid ook oog voor persoonsvorming en 
burgerschap.

“Wij willen onze nieuwe leerlingen een zachte landing geven, 
door ze te laten starten in het nieuwe onderbouw gebouw.”

Jeroen Barto, afdelingsleider



Portus betekent haven en dat is 
precies wat we willen zijn. Een 
veilige plek voor leerlingen om 
te leren, zich te ontwikkelen en 

hun diploma te halen. Voel je je veilig op 
school? Dat is een van de vele vragen uit het 
leerlingtevredenheidsonderzoek. 

Cijfer Portus leerling: Cijfer landelijk:

8,13 8,03

Tevredenheid 
leerlingen:

voel je je veilig 
op school?

Contact
Portus CBSplus
Roerdomplaan 42
3084 NM Rotterdam
cbsplus@cvo-portus.nl
010 4816700
Directeur: Harald van Vugt 

Portus Farelcollege
Kastanjelaan 50
2982 CM Ridderkerk
secretariaat@farelcollege.nl
0180 411777  
Directeur: Onno Arts  

Portus Juliana
Talingstraat 6
3082 MH Rotterdam
juliana@cvo-portus.nl
010 4290955
Directeur: Arie Boom

Portus Zuidermavo-havo
Grift 30
3075 SB Rotterdam
zuidermavo@cvo-portus.nl
010 4195772
Directeur: Harald van Vugt 

Portus scholengroep
Roerdomplaan 42
3084 NM Rotterdam
info@portusscholengroep.nl
010 4933366
Algemene directie: Miranda Buitelaar 
en Leo van ‘t Spijker  

Portus Groene Hart
Haarspitwei 11
2992 ZB Barendrecht
groenehart@cvo-portus.nl
0180 390393
Directeur a.i.: Marja van Gurp
Per 1-1-23: Wilhelm Krajenbrink

Samen opleiden werkt
Kwaliteit van onderwijs valt en staat 
met de kwaliteit van medewerkers. 
Beginnende leraren gooien we niet 
zomaar in het diepe. We heten ze welkom 
op de Portus introductiedag, ze volgen 
het Portus opleidingsprogramma en ze 
krijgen een eigen coach. Als partner van 
Opleidingschool Rotterdam werkt Portus mee 
aan vorm en inhoud van de lerarenopleiding. 
Dit jaar heeft Portus al 88 stageplekken
aangeboden aan ambitieuze, gemotiveerde 
eerste- en tweedegraads studenten. Meer 
weten? Kijk dan op www.osr.nu.

Opgeruimd staat netjes
In een schone school en opgeruimde klas 
leer je met plezier. Een opgeruimde klas 
verhoogt het prestatievermogen en heeft 
een stressverlagende werking. Wist je dat 
onze schoonmakers in alle Portus-scholen 
samen een vloeroppervlakte van 29.563,77m2
schoonmaken?

Portus feitjes en cijfers

Jaarlijks krijgen onderwijsinstellingen 
van de Rijksoverheid een bedrag 
voor materiaal en personeel. 

Kost onderwijs in Nederland veel geld?
Portus scholengroep heeft in 2021 een 
bekostiging ontvangen van € 59 miljoen. Van 
dat geld worden 462 leraren, conciërges, 
schoolleiders, mentoren, administratieve 
medewerkers, leermiddelen/boeken en 
onderhoud van  6 gebouwen betaald.  

Goed onderwijs en een goede school- 
organisatie is voor iedereen belangrijk. 
Daarom proberen we het beschikbare 
geld weloverwogen aan de juiste zaken 
te besteden. Zo is blijft Portus fi nancieel 
gezond. 462

medewerkers

45% man

55% vrouw

Onderwijs in 
Rotterdam-Zuid 
volop in ontwikkeling 
Schoolbesturen en gemeente zien samen 
kansen om het onderwijsaanbod in Rotterdam-
Zuid te verbeteren en te vernieuwen. Het 
Stadionparkgebied wordt onderwijsinhoudelijk 
heel divers met een sport-georiënteerd 
scholencomplex.

Leo van ’t Spijker, lid algemene directie Portus 
scholengroep: ”In 2025 openen we de deuren van 
een compleet nieuw schoolgebouw in het 
Stadionparkgebied. Een mooie plek waar in 
de komende jaren studeren, wonen, sporten, 
ondernemen, vrije tijd en beleven samenkomen. Het 
ontwerp van het nieuwe schoolgebouw is defi nitief 
en heeft een aantrekkelijke vormgeving, zowel 
van binnen als van buiten. BDG Architecten is een 
prettige partij om mee te werken, zij hebben hier 
mooi werk geleverd”.

Harald van Vugt, kwartiermaker Stadionparkschool 
vertelt: ”Het defi nitieve ontwerp is wel een feestje 
waard, we zijn blij met en trots op deze mijlpaal! 
Vele maanden van denken, praten, overleggen en 
schetsen verder ligt er nu een schitterend ontwerp 
van een schoolgebouw waar straks veel leerlingen 
en medewerkers uit Rotterdam en omgeving 
onderwijs kunnen volgen en geven.”

Foto links: impressie van het nieuwe schoolgebouw. 


