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Strategisch beleidsplan 2013-2016 

Voorwoord 

Het strategisch beleidsplan vormt het kader voor de meerjarige 
ontwikkeling, de stip op de horizon van het Stellingwerf College. Het plan 
staat niet op zichzelf, de lijn van de afgelopen jaren wordt doorgezet waarin 
het ontwikkelen van talent en het bieden van goed en kansrijk onderwijs  
belangrijke pijlers zijn. Kansrijk staat voor kwaliteit, optimale kansen en 
ruime mogelijkheden voor leerlingen.  

Er worden ook nieuwe accenten gelegd. We gaan voor een continue proces van verbeteren van de 
onderwijsresultaten en het bieden van meer maatwerk aan de leerlingen. De school is en blijft in onze 
ogen een lerende organisatie, waar voortdurend gewerkt wordt aan het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit.  
Uiteindelijk gaat het ons om één ding: leerlingen een goede en plezierige schoolcarrière bieden die 
hen optimaal voorbereidt op deelname aan de maatschappij.  
We willen een prettige school zijn, niet alleen voor de leerlingen maar ook voor de medewerkers. Een 
school waar ouders met vertrouwen hun kind aan toe vertrouwen. Dat proberen we dagelijks met 
elkaar waar te maken.   
 
Het strategisch beleidsplan is via een dialoog met management en bestuur door de directeur 
ontwikkeld. De eerste bouwstenen zijn vastgelegd op één van de  MT-themadagen. Om dit op deze 
wijze in een organische vorm op te pakken met zoveel mogelijk belanghebbenden vanuit verschillende 
verantwoordelijkheden mag eigenzinnig en uniek genoemd worden.   
 
De verantwoordelijkheden in school zijn als volgt vormgegeven: 
De docenten dragen een grote verantwoordelijkheid voor het primaire proces. Docententeams en 
vaksecties nemen de verantwoordelijkheid in de kwaliteitsontwikkeling c.q. verbetering van de 
opbrengsten van het onderwijsleerproces. Overige personeelsleden dragen verantwoordelijkheid voor 
de onderwijsondersteunende taken. Op de school is het onderwijsondersteunend personeel net zo 
onmisbaar als de docenten. 
De afdelingsleiders zijn verantwoordelijk voor het vertalen van het beleid in concrete jaarplannen per 
afdeling. Zij doen dit altijd in overleg met hun geledingen (medewerkers, leerlingen, ouders) en de 
direct belanghebbenden (toeleverende scholen, MBO, HBO en WO, bedrijfsleven, maatschappelijke 
instellingen).  
De directeur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de realisatie van de ambities en doelen. De 
gemandateerde verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een managementstatuut dat is aangevuld 
met een mandaatbesluit voor het management (doormandatering). De directeur stimuleert (faciliteert) 
en draagt uit om de plannen te realiseren. 
Het toezichthoudend bestuur stelt het strategische beleidsplan vast.  
 
In het strategisch beleidsplan zijn ambities en (meetbare) resultaten benoemd, die cyclisch 
geëvalueerd, getoetst en (mogelijk) bijgesteld worden. Fundamentele keuzes worden vastgelegd in 
het schoolplan en de jaarplannen per afdeling die jaarlijks worden bijgesteld. 
Het strategisch beleidsplan bestaat uit de volgende, vaste onderdelen:  
1. Visie, onderwijsdoelen en voorwaarden voor goed onderwijs.*  
2. De visie op de leerling, de docent, de school, ouderbetrokkenheid en de omgeving.  
3. De kernthema´s: kwaliteit, kwaliteitszorg, onderwijsaanbod, goed werkgeverschap, organisatie 

en communicatie, imago en schoolcultuur, huisvesting en bedrijfsvoering. 
 
* de visie, onderwijsdoelen en voorwaarden zijn samen met het gehele schoolteam ontwikkeld en vormgegeven.  

 
Hennie Broers, 
directeur  
 
Oosterwolde, april 2013 
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1. Visie, onderwijsdoelen en voorwaarden 

 

Visie 
Het Stellingwerf College wil een unieke, kwaliteitsrijke instelling zijn voor openbaar voortgezet 
onderwijs, een school die ruime mogelijkheden biedt voor leerlingen van alle niveaus: basis, kader, 
mavo, havo, atheneum en vwo+. 
In het onderwijs wordt uitgegaan van: optimale kansen en mogelijkheden voor leerlingen, een aanbod 
dat ruimte biedt voor talentontwikkeling en aandacht voor verschillen tussen leerlingen in leerstijl en 
ambitie.  
  
De onderwijskundige structuur van de school is opgebouwd rond vier onderwijsafdelingen voor  
1) vmbo: basis en kader, 2) mavo, 3) havo en 4) atheneum, inclusief vwo+. 
Het kernproces in iedere afdeling is het leveren van een succesvolle bijdrage aan het leerproces en 
de begeleiding van leerlingen. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden zijn in onze visie 
onlosmakelijk verbonden met het ondersteunen, begeleiden en sturen van het leerproces van 
leerlingen in opvoedkundige, pedagogische en didactisch zin. Deze samenhang maakt de school een 
unieke en onmisbare schakel in het leer- en ontwikkelingsproces van iedere leerling.  
 
In de visie van de school is beslissend voor goed onderwijs: een gemotiveerd team van docenten, 
begeleiders en andere medewerkers, dat samen voortdurend streeft naar verdere 
kwaliteitsverbetering en vast blijft houden aan wat goed is. Daarbij zijn de lessen van inspirerende en 
vakbekwame docenten die leerlingen weten te motiveren en die oog hebben voor elke leerling, de 
kern van het onderwijs.  
Er wordt niet uitgegaan van één van boven af opgelegde centrale onderwijsdidactiek, maar de 
vakbekwame docent wordt ruimte geboden om samen met de leerlingen en collega’s de hoge 
kwaliteitsdoelen, die gesteld worden aan het onderwijs, te halen. 
 

Doelen 
Algemene hoofddoelen van het onderwijs in de school: 
- goede onderwijsresultaten/goed onderwijsrendement;  
- een zinvolle bijdrage leveren aan de totale ontwikkeling van de leerling: in maatschappelijk besef 

(burgerschap en sociale integratie), persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan 
het vervolgonderwijs en de maatschappij. 

 

Voorwaarden: 
Om de bovengenoemde doelen te halen zijn de volgende basisvoorwaarden van beslissend belang: 
- Een veilige schoolomgeving en klimaat voor leerlingen en personeel. Het onderwijs kan alleen 

goed gedijen als leerlingen en personeel in een omgeving leren en werken waar ze zich prettig bij 
voelen. 

- Een goede determinatie van leerlingen in de onderbouw, waarbij leerlingen niet op een te laag of 
een te hoog niveau komen. Een te laag niveau is niet uitdagend, een te hoog niveau kan het 
zelfvertrouwen en het leerplezier van leerlingen ondermijnen. 

- Een gemotiveerd en vakkundig team.   
- Een goede organisatie van het onderwijs. 
- Een goed uitgeruste onderwijsomgeving met eigentijdse voorzieningen en faciliteiten voor goed 

onderwijs en de ontwikkeling van initiatieven; 
- Zeker niet op de laatste plaats, een veilige en stimulerende thuisomgeving voor leerlingen. 
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2. Visie op de leerling, de docent, de school, ouderbetrokkenheid, 
de omgeving 

 
2.1 Visie op de leerling 
 
Het Stellingwerf College stelt de totale ontwikkeling van de leerling centraal. Investeren in de 
cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling is een voorwaarde. Medewerkers 
dragen een pedagogische verantwoordelijkheid met aandacht voor normen en waarden. Op 
respectvolle wijze omgaan met elkaar en anderen in een sfeer van wederzijds vertrouwen is de norm. 
De leerlingen leren niet alleen binnen de klas, maar ook in bredere zin van en met elkaar. De school 
onderhoudt relaties, niet alleen met de ouders, maar ook met de maatschappelijke omgeving van de 
leerling.  
 

2.2   Visie op de docent 
 
Bij het leerproces en de totale ontwikkeling van de leerling vervult de docent een sleutelrol. 
Belangrijke waarden zijn: leerlingen binden, motiveren, perspectief en vertrouwen bieden en hen op 
een positieve manier feedback geven.  
De docent wordt gezien als professional die bekwaam is, wil blijven investeren in vakmanschap en 
iedere keer verbetering aanbrengt in het programma.  
Het digitaal bekwaamheidsdossier is voor onze school hét hulpmiddel daarbij.   
 

2.3      Visie op de school 
 
De openbare identiteit van de school vindt zijn betekenis door onderlinge verschillen in afkomst, 
sekse, geloof, seksuele voorkeur, politieke en andere overtuigingen niet af te wijzen, maar te benutten 
in samenwerken met en leren van elkaar.  
De school als lerende organisatie wil ondernemend en innovatief zijn, een leer- en werkomgeving 
bieden waar kansen en mogelijkheden voor leerlingen en personeel aanwezig zijn. Het onderwijs aan 
de leerlingen staat centraal, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel zijn dienstbaar aan 
het onderwijsleerproces. Ontwikkelen van zowel het personeel (door middel van scholing) als de 
organisatie is een continue proces om succesvol te blijven. We willen leren van elkaar, gebruik maken 
van de samenwerking met andere scholen en in netwerken als collectieve kracht.    
 

2.4   Visie op ouderbetrokkenheid 
 
In de visie van de school gaat het om een opbouwende relatie tussen school en ouders in het belang 
van de leerling. De school is verantwoordelijk voor een goed klimaat voor ouderbetrokkenheid 
(rapportages, contactmomenten, informatie en communicatie). Er is sprake van ouderbetrokkenheid 
als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich (mede) verantwoordelijk voelen voor de 
schoolontwikkeling van hun kind. De ouders tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het 
huiswerk maken en begeleiden hun kind daarbij zo nodig. De ouderbetrokkenheid vindt op de eerste 
plaats thuis plaats.  
 

2.5 Visie op de omgeving 
 
De school zoekt verbondenheid met de samenleving, werkt al intensief samen met het basisonderwijs 
in de regio, met het openbaar voorgezet onderwijs in de provincie en het vervolgonderwijs. De 
komende jaren zal deze samenwerking verder geïntensiveerd worden. Het is daarnaast voor het 
onderwijs van belang om de samenwerking met het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen 
verder uit te bouwen.   
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2.6  Omgevingsfactoren 
 
Hieronder wordt ingegaan op een aantal belangrijke ontwikkelingen in de omgeving van de school die 
voor de toekomst van belang zijn.  
 
Samenwerking scholengroep Pompeblêd 
De school maakt sinds 2007 deel uit van de onderwijskoepel Pompeblêd, een coöperatief 
samenwerkingsverband waarin 7 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs participeren. Kwaliteit 
van onderwijs en personeel zijn de uitgangspunten voor samenwerking. 
In de afgelopen jaren is de samenwerking versterkt om m.n. onzekerheden op financieel gebied 
gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden.  
Concrete kansen en mogelijkheden worden gevonden in een gezamenlijke inkooporganisatie, op het 
gebied van ICT, kwaliteitsontwikkeling en scholing. Om de samenwerking een niet te vrijblijvend 
karakter te geven, zijn bindende afspraken op sommige  terreinen noodzakelijk. Belangrijk is dat de 
samenwerking een meerwaarde biedt voor iedere school afzonderlijk, duidelijk aantoonbaar en bij 
voorkeur voelbaar. Als voorwaarde is gesteld dat de onderwijskundige autonomie van de afzonderlijke 
school gewaarborgd blijft.  
 
Overheidsbezuinigingen 
Het voorgezet onderwijs wordt de komende jaren geconfronteerd met forse bezuinigingen en 
financiële zorgen bovenop de nullijn die de facto sinds 2010 bestaat. Onder meer de loonkosten, 
BAPO en materiële kosten geven de school een onzekere financiële positie  naast een aantal andere 
onzekere factoren op het gebied van premiestijgingen van ziektekosten en pensioenen, een nieuwe 
bekostigingsberekening, invoering Passend Onderwijs, daling van de basisgeneratie in het primair 
onderwijs (krimp), etc.   
 
Vanwege de leerlingengroei heeft de school tot nu toe wat extra ´vet op de botten´ verkregen. De 
verwachte krimp brengt daar op termijn verandering in. Voor het Stellingwerf College betekenen de 
overheidsbezuinigingen en andere onzekere factoren, dat er op termijn een verschil zal ontstaan 
tussen personele kosten en personele bekostiging. Hetzelfde beeld doet zich voor ten aanzien van 
materiële kosten en bekostiging. Door proactief financieel- en personeelsbeleid en kostenbeheersing 
zullen uitgaven en inkomsten in balans moeten blijven.  
 
Demografische ontwikkelingen 
Het voortgezet onderwijs in Friesland krijgt de komende jaren te maken met verder dalende 
leerlingenaantallen. De omvang van de leerlingenkrimp wordt in beeld gebracht aan de hand van 
trends en prognoses van de basisgeneratie VO. Tot de basisgeneratie VO wordt 70% van alle 12 
jarigen plus alle 13 t/m 18 jarigen gerekend.  
In opdracht van de provincie Friesland is onderzoek* gedaan naar de omvang van de basisgeneratie 
op gemeenteniveau. Voor de gemeente Ooststellingwerf wordt na een lichte groei tot 2016, een 
geleidelijke daling verwacht van 11% in 2020.   
 
Van groei naar krimp van leerlingenaantallen vereist strategisch beleid voor een goede marktpositie 
en blijvende profilering van de school als kwaliteitsrijke instelling. Ook zal, zoals eerder aangegeven,  
proactief financieel beleid noodzakelijk zijn.  
In het anticiperen op krimp staat de school niet alleen, binnen het RPO Zuid Oost Friesland wordt 
samen met andere scholen nagedacht over mogelijke oplossingen.   
 
*recent onderzoek in 2012 uitgevoerd door Partoer, bureau voor sociaal economische vraagstukken. 

 
Passend Onderwijs 
De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van kansen op de beste ontwikkeling voor iedere 
leerling. Het gaat hier om maatwerk voor elke leerling, of de leerling nu extra ondersteuning nodig 
heeft of niet. De belangrijkste wijziging is dat de school een zorgplicht heeft om een passende 
onderwijsplek voor iedere leerling te realiseren. In het ondersteuningsprofiel heeft de school alle 
aspecten van ondersteuning opgenomen die de school kan bieden. In het nieuwe 
samenwerkingsverband 21.02 komen de ondersteuningsprofielen van alle aangesloten scholen 
samen om er voor te zorgen dat er in de regio een dekkend aanbod is.  
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3. Kernthema´s  

 

3.1 Kwaliteit  
 
Op de vraag wat goed onderwijs is, bestaat geen enkelvoudig, doch simpel antwoord. In de wet- en 
regelgeving zijn eisen vastgelegd die de basiskwaliteit moeten garanderen. In het voldoen aan de 
basiseisen ligt voor ons te weinig kracht en uitdaging. Onze ambitie reikt verder, ligt dichter bij het 
maximale uit onze leerlingen halen! 
 
Bij goed onderwijs gaat het om goede onderwijsresultaten en een goed onderwijsrendement, 
bovengemiddeld voldoen aan de exameneisen en de opbrengsten. We willen de komende jaren 
betere resultaten halen die boven de minimale eisen uitstijgen en zeker meer leerwinst opleveren. Dat 
vraagt een goede lesvoorbereiding, lesinhoud en didactiek, mede gestuurd door een analyse van 
toetsen en opbrengsten. Daarmee slaan we in school de weg in van opbrengstgericht werken en 
leren* binnen de afdelingen.  
Binnen de afdelingen wordt met behulp van resultaatafspraken gewerkt aan de verbetering van de 
examenkwaliteit. Kort samengevat zijn de uniforme verbeteracties gericht op: 

- sterk houden van het onderbouwrendement; 
- verbeteren van het rendement in de bovenbouw; 
- versterken van de examenresultaten: SE en CE op het juiste niveau; 
- verhogen van de leeropbrengsten. 

De stappen daarnaar toe zijn vastgelegd in het Deltaplan verbetering onderwijsresultaten van 2012.  
 
*Opbrengstgericht werken en leren is systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van 
leerresultaten van leerlingen, waarbij leerlingen, docenten en schoolleiding hun handelen laten leiden door de 
uitkomsten van resultaatmetingen en observaties. 

 
Het gaat in het onderwijs ook om andere waarden zoals een zinvolle bijdrage leveren aan de totale 
ontwikkeling van de leerling. Ter illustratie gaat het hier om de persoonlijke ontwikkeling op weg naar 
volwassenheid, in maatschappelijk besef en op deelname aan het vervolgonderwijs en de 
maatschappij. Deze waarden zijn minder makkelijk te meten, maar worden in de visie van de school 
gezien als een hoofddoel. 
 
Ambities en resultaten 
 

 De ambities en streefdoelen uit het bestuursakkoord VO worden op schoolniveau omgezet via 
School aan zet in opbrengstgericht werken en leren (in samenhang met handelingsgericht 
werken t.b.v. Passend Onderwijs) en (het verbreden van) excellentie.  

 De school voldoet aan de wettelijke eisen voor kwaliteit en normen voor basistoezicht van de 
Inspectie VO, en werkt systematisch aan kwaliteitsverbetering. 

 
 

3.2 Kwaliteitszorg 
 
Inzicht in de opbrengsten bevordert de verbetering op onderwijs en de interactie met de omgeving, 
met de partijen (medewerkers, leerlingen, ouders, relaties) die betrokken zijn bij de school. Van de 
interactie tussen de partijen wil de school leren, zodat gericht kan worden gewerkt aan het 
optimaliseren van het onderwijs, het welbevinden van leerlingen en medewerkers en naar 
tevredenheid van alle belanghebbenden.  
 
In toenemende mate wordt verantwoording gevraagd, zowel horizontaal naar ouders als verticaal naar 
inspectie. Daarvoor maakt de school gebruik van Venster voor Verantwoording (VvV); de normen die 
vanuit het referentiekader van VvV gebruikt worden, worden als leidraad gebruikt.  
 
Ambities en resultaten 
 

 De school onderhoudt de interactie met belanghebbenden en de omgeving over resultaten en 
opbrengsten en gebruikt het instrument van VvV voor transparantie en de dialoog met 
docenten, andere medewerkers en stakeholders.  
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3.3    Veelzijdig onderwijsaanbod 
 
Het onderwijsaanbod op het Stellingwerf College wordt gekenschetst als veelzijdig en uitdagend; voor 
alle niveaugroepen worden extra vakken aangeboden om het onderwijs kansrijk te maken en te 
houden. Er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen leerlingen in talent, leerstijl, 
mogelijkheden en ambities. Het leveren van maatwerk en passend onderwijs aan leerlingen vraagt de 
komende jaren meer aandacht binnen de teams, vraagt om goed opgeleide en toegeruste 
medewerkers.  
De relatie tussen het onderwijs en de maatschappij maken het onderwijs boeiender en 
maatschappelijk relevant. Voorbeelden daarvan zijn de ontwikkeling van vwo+, Technasium, 
Commercieel Design en nieuwe ontwikkelingen in de sector techniek van het vmbo.  
 
Het Stellingwerf College is zich bewust van een steeds sneller vernieuwende wereld rond leerlingen. 
De ICT-toepassingsmogelijkheden zullen zich verder uitbreiden, hetzelfde geldt voor de ontwikkeling 
op het gebied van digitale leermiddelen. Er worden door de school bewust nog geen definitieve 
keuzes gemaakt op ICT-gebied, niet eerder dan de meerwaarde op inhoud en kwaliteit is aangetoond.  
De school wil de leerling nadrukkelijk betrekken bij leren van en met elkaar. De school staat hierin niet 
alleen; deze ontwikkelingen worden samen met de scholengroep Pompeblêd opgepakt.  
 
Ambities en resultaten 
 

 Het Stellingwerf College speelt concreet in op talentontwikkeling en excellentie van leerlingen. 

 De school maakt het onderwijsaanbod uitdagender door het leggen van een relatie tussen het 
onderwijs en de maatschappij.  

 De school bereidt leerlingen voor op het functioneren in een sneller innoverende wereld via 
het gebruik van ICT in het leerproces.  

 

 
3.4   Goed werkgeverschap 
 
Goed functionerende medewerkers zijn essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. De school heeft 
een inspanningsverplichting om goed gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden voor 
het onderwijs. Samenwerking met lerarenopleidingen wordt gezien als een kans om invloed uit te 
oefenen op de voornaamste toeleverende opleidingen. Er is een ´Opleider in de school´ aangesteld 
om de coaching en begeleiding van startende leraren, leraren in opleiding en stagiaires vorm te 
geven. Deelname aan het mobiliteitscentrum Pompeblêd biedt kansen op het gebied van werving,  
selectie, mobiliteit en re-integratie. 
 
De school wil een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor haar medewerkers, waar binding wordt 
gevoeld met de organisatie door persoonlijke aandacht en professionele scholing.  
Vanuit onze onderwijsdoelstelling, het bieden van kwaliteit met ruime aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen, moeten de onderwijsgevenden voldoen aan de kwaliteitseisen uit de wet 
´beroepen in het onderwijs´(BIO).  
Met behulp van de functiebeschrijving en het competentieprofiel wordt het voor alle docenten op 
gelijke wijze mogelijk grip te krijgen op zelfreflectie. De invoering van de functiemix en de invulling van 
het bekwaamheidsdossier dragen bij aan kwaliteitsverbetering. In een cyclus van drie gesprekken: 
start-, voortgangs- en eindgesprek, wordt vormgegeven aan een gesprekkencyclus met de 
leidinggevende.  
 
De school zet in op professionalisering van haar medewerkers, het delen van leer/werkervaring, het 
reflecteren op het eigen functioneren en dat van anderen, en spiegelen aan elkaar. Daarbij rekening 
houdend met de kernwaarden van respect naar elkaar, betrokkenheid bij de school en bereid zijn te 
investeren in het collectief.  
 
Ambities en resultaten 
 

 Alle medewerkers van het Stellingwerf College werken aan hun professionele ontwikkeling en 
hebben mogelijkheden voor ontplooiing en ontwikkeling.  

 Onderwijsgevenden hebben competenties ontwikkeld die nodig zijn voor het leerproces, het 
bieden van maatwerk en begeleiding aan leerlingen. Hetzelfde geldt voor OOP direct 
gerelateerd aan de begeleiding van leerlingen. 
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 Leidinggevenden hebben competenties ontwikkeld voor sturing van processen, leiderschap en 
management (op verschillende terreinen).  

 De school beschikt over een meerjarige personeelsbeleidsagenda waar uitvoering aan wordt 
gegeven. 

 De school ambieert op termijn geaccrediteerde opleidingsschool te zijn voor aanstormende 
docenten. 

 De school profileert zich als aantrekkelijke werkgever.   

 
 
3.5   Organisatie en communicatie 
 
Het Stellingwerf College wordt gevormd door vier afdelingen van verschillende onderwijsniveaus op 
één locatie. De afdelingen vormen verschillende eenheden binnen het geheel van de school, waar de 
eigenheid van de afdeling kan worden behouden zonder af te doen aan de eenheid.  
Het management en de directeur richten zich op het bevorderen van een goede samenwerking zowel 
intern als extern, met oog voor verscheidenheid, op het gebied van onderwijs, inzet van personeel en 
besteding van middelen.  
 
Het gedrag en uitvoering van de professie van leidinggevenden zijn van grote invloed op het 
schoolklimaat. Leidinggevenden werken  aan de ontwikkeling van eigen competenties die nodig zijn 
voor de strategische oriëntatie, leiderschap en management. Er is sprake van een coachende stijl van 
leidinggeven en begeleiden, waarbij de nadruk ligt op samenwerking, persoonlijke ontwikkeling, 
verantwoordelijkheid en binding.  
Er wordt binnen de organisatie ruimte gegeven aan (nieuwe) initiatieven, die een positieve bijdrage 
geven aan de kernactiviteiten van de school. De vaksecties nemen de verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijsleerproces.  
De afdelingsleider geeft richting en inspireert.  
De directeur stelt de visie op de managementstructuur op, is verantwoordelijk voor het behalen van de 
strategische doelen, heeft de eindverantwoordelijkheid op alle deelgebieden.  
Ten behoeve van de organisatie en communicatie is intern behoefte aan een nieuw beleidsdocument 
organisatie en communicatie (BOC), waarin de functies en verantwoordelijkheden, beleidsvorming, de 
rollen, communicatie en overleg opnieuw worden vastgelegd.  
De medezeggenschap ligt bij de medezeggenschapsraad op basis van de WMS. 
 
Op alle beleidsterreinen is een beleidscyclus van toepassing: van opstellen, vaststellen, evalueren en 
bijstellen. De plan- en verantwoordingscyclus van strategisch beleidsplan, naar schoolplan, jaarplan 
en jaarverslag zal zich nog verder verbeteren.  
 
Communicatie via nieuwsbrieven voor medewerkers, ouders en leerlingen voldoet, maar behoeft altijd 
alertheid tot verbetering om te voldoen aan juiste informatie verstrekking en de tijdigheid daarvan.  Via 
de website  wordt veelal in de communicatie behoefte voorzien. Itslearning (voor leerlingen en 
personeel) en de Webportal (voor ouders) zijn instrumenten voor  informatieverstrekking die prima 
voldoen.  
 
Ambities en resultaten 
 

 De stijl van leren van elkaar en goede samenwerking tussen afdelingen en secties leidt tot 
verdere optimalisering op het gebied van onderwijs, onderwijsleerproces, personeel en 
organisatie.  

 Leidinggevenden werken verder aan hun ontwikkeling van leiderschapscompetenties en een 
coachende stijl van leidinggeven en begeleiden.  

 Docententeams en vaksecties nemen verantwoordelijkheid in de kwaliteitsontwikkeling c.q. 
verbetering van de opbrengsten van het onderwijsleerproces. De afdelingsleider initieert en 
geeft richting.  

 Een nieuw beleidsplan voor organisatie en communicatie is na herijking straks beschikbaar.    

 Er is een aantoonbare samenhang tussen het strategisch beleidsplan, het schoolplan, het 
jaarplan per afdeling en in de nabije toekomst het jaarverslag.  

 Op alle beleidsterreinen wordt gebruik gemaakt van de Plan, Do, Check, Act ofwel PDCA-
cyclus. 

 De wijze van communiceren intern en met externe relaties zal nadere uitwerking krijgen in een 
PR- en communicatieplan.  
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3.6  Imago en schoolcultuur 
 
Om talenten te ontwikkelen en leerlingen de mogelijkheid te bieden tot het behalen van optimale 
leerresultaten is de binding tussen school, thuis en de leefomgeving van leerlingen van essentieel 
belang. De buitenwereld ziet een school die toonaangevend is in de regio, met een sterke onderlinge 
betrokkenheid, ondernemend en lerend.  
 
De cultuur van de school wordt gekenmerkt door de kracht van het collectief, leren van elkaar, initiatief  
en zelfverantwoordelijkheid. We maken gebruik van elkaars expertise, en de wil om te verbeteren en 
te ontwikkelen. In het handelen van alle medewerkers zijn de visie en kernwaarden van de school 
herkenbaar. De schoolleiding is zich ervan bewust dat bovengenoemde kenmerken van de 
schoolcultuur levend gehouden moeten worden onder alle medewerkers. Stimuleren van positief 
gedrag kan daarbij een belangrijke meerwaarde opleveren.   
 
Het aanspreken op elkaar gedrag, leren van fouten, gericht zijn op ontwikkeling en denken in 
oplossingen zijn belangrijke kernwaarden, opgenomen in de algemene gedrag- en integriteitscode.  
De vastgestelde voorwaarden voor een veilig, sfeervol en open schoolklimaat hebben een positieve 
uitwerking op het imago en de schoolcultuur.  
Jaarlijks wordt het welbevinden van leerlingen en ouders gemeten. 
 
Ambities en resultaten 

 Alle medewerkers baseren zich voor hun handelen op de visie en kernwaarden van de school.  

 Alle medewerkers spreken elkaar aan op gedrag, leren van fouten door reflectie, zijn gericht 
op ontwikkeling en denken in oplossingen.  

 Medewerkers zijn dienstbaar aan het onderwijsleerproces van de leerlingen.  

 Op afdelingsniveau wordt gewerkt met de aspecten van PBS (Positive Behaviour Support) en 
´be ready´.  

 
 

3.7  Huisvesting en bedrijfsvoering 
 
Kenmerken voor de kwaliteit van huisvesting, die aansluit bij de onderwijskundige ontwikkeling, zijn 
vastgelegd. Sinds 2006 is de school gevestigd in één nieuw gebouw De Kampus, samen de 
Openbare bibliotheek en Kunst & COO, voor muziek- en danseducatie. In verband met de 
leerlingengroei is de afgelopen jaren geïnvesteerd in het vergroten van de lokalencapaciteit. Dat heeft 
geresulteerd in een permanente en semipermanente uitbreiding. Daarnaast is ingezet op 
kwaliteitsverbeteringen op het gebied van de toegankelijkheid in het gebouw, lokaalinrichting en 
faciliteiten t.b.v. onderwijskundige ontwikkelingen, luchtklimaat, en onderhouds- en 
gebruiksvriendelijke verbeteringen. Er zijn geen nieuwe plannen voor verdere uitbreiding.  
 
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven en tot stand te brengen, dient de school te beschikken 
over voldoende financiële middelen, een gezonde financiële exploitatie en voldoende 
weerstandsvermogen. De algemene bezuinigingen op het onderwijs brengen een onzekere factor in, 
naast de te verwachte krimp na 2016 in de regio.  
De bezuiniging op materiële en personele bekostiging, plus het dalend aantal te verwachte leerlingen 
maakt bezuiniging op kosten noodzakelijk. Door proactief financieel- en personeelsbeleid en 
kostenbeheersing zullen de uitgaven en inkomsten in de komende jaren in balans moeten blijven.  
 
Maatregelen voor kostenefficiëntie worden genomen door de inrichting van een inkooporganisatie in 
samenwerkingsverband. Ook op het gebied van professionele ontwikkeling en scholing werkt de 
school samen in de Pompeblêd Academie. In RPO-verband wordt naar regionale oplossingen 
gekeken om tijdig in te spelen op de leerlingenkrimp.  
 
Ambities en resultaten 

 De school zorgt voor een onderwijsinrichting die aansluit bij de onderwijskundige 
ontwikkelingen.  

 De school zorgt voor een gezonde financiële exploitatie en voldoende weerstandsvermogen. 

 Door kostenefficiëntie wordt de komende jaren ruimte gecreëerd voor een gezonde financiële 
positie en nieuwe ontwikkelingen. 

 
 



11 
 

4. Slotwoord 

Voor de komende vier jaar zijn de ambities en resultaten per kernthema aangegeven. Kort 
samengevat zal de komende jaren het beleid van de school gericht zijn op maatwerk, excellentie, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid.  
 
Gezamenlijk werken we met passie aan het vertalen van ambities naar resultaten.  
In het schoolplan worden de plannen verder geconcretiseerd, jaarlijks geëvalueerd, bijgesteld en 
opnieuw opgepakt. Dat geldt ook voor de onderwijskundige jaarplannen van de afdeling. Op deze 
manier wordt het strategisch beleid een levend document, met een cyclus van plannen, uitvoeren, 
evalueren en bijstellen. 
We zullen ons daarbij steeds blijven realiseren dat we dit doen in het belang van onze leerlingen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


