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I N LE I DING
geen dynamischer veld dan het onderwijsveld. er wordt veel van ons verwacht
en we hebben veel kwaliteiten in huis om deze verwachtingen waar te maken.
daarbij is het van belang om goed voor ogen te houden wat ons bindt en sterker
maakt, zodat we dagelijks richting kunnen geven aan ons handelen. dit alles
met een helder doel: het organiseren van goed onderwijs voor onze leerlingen.
het strategisch plan vo geeft richting en concrete doelen aan de schoolbeleids
plannen van de vo scholen. daarmee is dit plan een schakel tussen het strate
gisch plan ‘waarde geef je door’ van de veluwse onderwijsgroep en de school
beleidsplannen waarin beschreven wordt wat de voornemens van de scholen
zijn om de doelstellingen te bereiken.

Startend bij de missie en de visie van de Veluwse
Onderwijsgroep wordt de strategie voor het VO in dit plan
verder uitgewerkt. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan
de identiteit, kernwaarden en besturingsfilosofie. Vervolgens
wordt op basis van de externe en interne ontwikkelingen een
SWOT-analyse opgesteld waarmee nader invulling wordt
gegeven aan de strategische doelstellingen voor de periode
2015-2019. Afsluitend wordt in dit plan aangegeven hoe met
behulp van het organiseren van goede kwaliteitszorg en
governance (checks en balances) de beoogde resultaten
geborgd kunnen worden.

Om ambities en doelen te realiseren is het niet alleen van
belang om te weten wat je wilt realiseren maar ook hoe je
dat wilt doen. Bij alle procesinrichtingen, inhoudsvoorstellen,
formats en managementvolgsystemen moeten we ons
steeds afvragen of dit dienstbaar is aan het handelen van
de professional die ermee moet werken. Tegelijkertijd zal de
professional zich af moeten vragen welk handelen nodig is
en welke tools hij hiervoor nodig heeft om zich de gewenste
ontwikkeling en ambitie eigen te maken.
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BELOFTES
leidend in dit plan zijn de drie beloftes met elk twee aandachtsgebieden voor de komende jaren

1

2

3

belofte aan onze
leerlingen en ouders:

belofte aan onze
omgeving:

belofte aan onze
medewerkers:

goed
onderwijs

hoge
kwaliteit

goed
werkgeverschap

• gepersonaliseerd leren
• LOB

• kwaliteitszorg
• profilering van de scholen

• professionalisering
• leiderschap
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H ET VO VAN DE VE LUWSE
ON DE RWIJSGROE P
sinds jaar en dag verzorgen de voscholen van de veluwse onderwijsgroep
christelijk en katholiek onderwijs voor jongeren. met veel energie en vanuit
een hoge betrokkenheid hebben de scholen een goede reputatie opgebouwd in
apeldoorn en omgeving. de komende jaren staan dan ook in het teken van het
verankeren van deze positie. daarbij gaat het vo uit van onderstaande missie,
visie, identiteit en kernwaarden.
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MISSIE

IDENTITEIT

De Veluwse Onderwijsgroep wil alle kinderen in Apeldoorn
en omgeving eigentijds en vooruitstrevend onderwijs bieden
voor een succesvolle toekomst, geïnspireerd door christelijke
en katholieke normen en waarden.

De Veluwse Onderwijsgroep is een christelijke en katholieke
onderwijsorganisatie met scholen op (protestants)
christelijke, katholieke en oecumenische grondslag.
Dit betekent dat wij in ons dagelijks handelen ons laten
leiden door kernbegrippen uit de Bijbel, als naastenliefde,
talent en rentmeesterschap.

VISIE

Wij geloven dat ieder mens het in zich heeft zich te
ontwikkelen tot een waardevol lid van onze maatschappij
en naar vermogen bij te dragen aan een rechtvaardige
samenleving. Wij dragen hieraan bij door leerlingen en
medewerkers gelijke kansen te bieden op persoonlijke groei.

De directe relatie tussen geloof en schoolkeuze is niet
altijd meer vanzelfsprekend aanwezig. Als gevolg van
secularisering en de pluriforme samenleving ontmoeten
mensen met verschillende achtergronden elkaar op school.
Op onze scholen wordt vanuit de eigen identiteit inhoud
gegeven aan opvattingen over burgerschap, sociale rechtvaardigheid en de rol van religie. Vanuit onze christelijke en
katholieke waarden zijn normen en moreel verantwoord
handelen onontbeerlijk in de begeleiding van kinderen op
weg naar volwassenheid.
Bij het zichtbaar vormgeven van de eigen identiteit, met
de Bijbel als bron, zijn de inspiratie en bezieling van onze
medewerkers van groot belang. Eenieder die onze normen en
waarden onderschrijft, is in principe welkom op onze scholen.

WIJ BIEDEN LEERLINGEN EN
MEDEWERKERS GELIJKE KANSEN
OP PERSOONLIJKE GROEI.
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KE RNWA ARDE N
onze missie, visie en identiteit leiden tot onderstaande kernwaarden en
bijbehorende ankers. de kernwaarden zijn richtinggevend. de uitwerking
van de doelstellingen toetsen wij aan de bijbehorende ankers.

KERNWAARDE AMBITIE

Dagelijks helpen onze medewerkers alle leerlingen bij het
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Wij willen
ons in de voorhoede bevinden en adequaat reageren op
de ontwikkelingen om ons heen. Daarom geven wij onze
leerlingen en medewerkers de ruimte om te blijven werken
aan hun eigen talenten en stimuleren wij hen vanuit een
open houding nieuwe uitdagingen tegemoet te treden.

ANKER HOGE KWALITEIT

Het ontwikkelen en stimuleren van ambitie en talent op elk
niveau in de organisatie vraagt om hoge kwaliteit van onze
medewerkers, ons onderwijs en de ondersteunde processen
die wij ten behoeve van het primaire proces inrichten.
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KERNWAARDE
BETROKKENHEID

Onderwijs is onze kerntaak en is gericht op het heden en
de toekomst van de leerlingen en verbindt hen met de
samenleving. Ook hier komt de socialiserende taak van het
onderwijs tot uiting. Daarom bouwen wij aan een optimale
relatie met de leerlingen en ouders. In deze relatie staat de
ontwikkeling van de leerlingen centraal. Onze scholen zijn
relatief kleinschalig georganiseerd. Op deze wijze willen
we de menselijke maat in het onderwijs bewaren zodat
leerlingen en medewerkers zich gekend voelen.

KERNWAARDE
VERANTWOORDELIJKHEID

Als onderwijsorganisatie zijn we ons zeer bewust van onze
maatschappelijke taak en de verantwoordelijkheid die dat
met zich meebrengt. Het uitvoeren van deze bijzondere
taak geeft ook richting en betekenis aan de levens van
onze medewerkers. Ons onderwijs daagt uit tot zelfkennis,
zelfsturing en verantwoordelijkheid voor onszelf en voor
de ander.

ANKER VERBINDING

De scholen hebben de ruimte om binnen de kaders aan hun
eigenheid te blijven werken zodat we een gevarieerd aanbod
aan alle kinderen in Apeldoorn en omgeving kunnen bieden.
Vanuit verbinding ondersteunen, motiveren en inspireren
scholen elkaar. Daarnaast kunnen de scholen meer
gemeenschappelijke winst behalen, zowel op het gebied
van onderwijskwaliteit als op het gebied van processen en
bedrijfsvoering. Tevens blijft samenwerking met andere
(onderwijs)organisaties van groot belang om een flexibele,
aanpassings- en toekomstgerichte organisatie te zijn.
Daarom zoeken en leggen wij binnen en buiten onze
organisatie verbinding.

ANKER VERANTWOORDING

Vanuit onze (protestants) christelijke en katholieke signatuur
is het voor ons een gegeven dat de huidige generatie de
wereld slechts in beheer heeft en dat deze in goede staat
doorgegeven dient te worden aan de volgende generatie.
Dat vraagt van ons duurzame en transparante keuzes en een
heldere verantwoording hierover. Verantwoording aan elkaar
en onze omgeving speelt daarom een belangrijke rol op elk
niveau in onze organisatie.
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B ESTU RINGSFILOSOFIE
de kern van de missie is eigentijds en vooruitstrevend onderwijs verzorgen in
apeldoorn en omgeving voor een succesvolle toekomst. onze visie om dit te
realiseren is dat het hiervoor van belang is dat we medewerkers en leerlingen
gelijke kansen bieden op persoonlijke groei. Het vo van de veluwse onderwijs
groep wil dit realiseren door de ambities te vertalen in een hoge kwaliteit en
door hoge verwachtingen te hebben van elkaar en van ons onderwijs.

Al het pedagogisch en didactisch handelen zal gericht
moeten zijn op het realiseren van eigentijds en vooruitstrevend onderwijs. Dit vraagt veel van het professionele
handelen en het persoonlijk leiderschap van iedereen op de
scholen en op het servicebureau. Dit zien we terug in de
dagelijkse praktijk.

Daarbij tonen wij betrokkenheid bij elkaar en bij onze
omgeving. dat zien we terug in onze verbinding met
leerlingen, ouders, medewerkers en de organisatie als geheel.
verantwoordelijkheid nemen vanuit zelfkennis en zelfsturing
is een belangrijke voorwaarde om onze ambities te kunnen
realiseren. dit vraagt ook om verantwoordelijkheid krijgen en
verantwoording afleggen.
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ZO

DOEN

LEIDERSCHAPSFILOSOFIE VO

Als directieteam handelen we vanuit persoonlijke waarden
en normen die tegelijkertijd verbonden zijn met de leiderschapsstijl waar we als team voor willen staan. Dit valt
voor ons te omschrijven als verbindend leiderschap: in ons
handelen te herkennen doordat we leiding en richting geven
vanuit wederkerige verantwoordelijkheid en door een
professionele dialoog.

WE DAT

richting geven

aan de scholen vanuit de rol die het team heeft in de
organisatie;

Dit realiseren we door met een frisse blik te kijken en door
goed te luisteren. Door het bevorderen van sterke betrokkenheid bij de scholen en het creëren van een omgeving voor
duurzame en professionele ontwikkeling voor de medewerkers, verwezenlijken we eigentijds en vooruitstrevend
onderwijs voor jongeren in Apeldoorn en omgeving.

ruimte bieden

aan de scholen waardoor eigenaarschap gestimuleerd
wordt en ontstaat;

verantwoordelijkheid nemen

Hier wordt concreet vorm aan gegeven door in dit plan een
gezamenlijke visie op leiderschap te formuleren die richting
geeft en de leergretigheid van leerlingen en collega’s stimuleert. Hierbij is de focus gericht op kunnen en mogen excelleren en presteren door de (professionele) ruimte te benutten
en in te zetten.

vanuit het eigenaarschap voor de resultaten van de
scholen om vervolgens ook verantwoording af te leggen.
Hiermee ligt de lat hoog ten aanzien van waarom we als
Veluwse Onderwijsgroep onderwijs verzorgen, hoe we dit
doen en wat we dan doen. Dit vraagt oog hebben voor de
dingen goed doen, maar nog meer voor de goede dingen
doen. Dit betekent dat er een groot appel wordt gedaan op
het persoonlijk leiderschap en vakmanschap van eenieder en
dat men in staat moet zijn om te kunnen handelen vanuit
de zone van naaste ontwikkeling bij leerlingen, collega’s,
team en school. Zo kan op alle niveaus in de organisatie
persoonlijke groei worden bevorderd.

Voorwaarde is een professionele cultuur die bijdraagt aan
een sfeer waarin we trots zijn op wat we gezamenlijk
bereiken en die ons in staat stelt elkaar feedback te geven
en elkaar te ont(-)moeten. Werk maken van en werken aan
persoonlijk leiderschap bij onszelf en collega’s draagt hieraan
bij en is gericht op ontwikkeling en het zien van mogelijkheden, de zogenoemde growth mindset. Vanuit deze leiderschapsfilosofie van het directieteam VO wordt de strategie
zichtbaar waardoor we in staat zijn onze ambities voor de
komende jaren te realiseren.

Bovengenoemde besturingsfilosofie vraagt om een bijpassende leiderschapsfilosofie zodat er duurzaam en consistent
gewerkt wordt aan eigentijds en vooruitstrevend onderwijs.
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EXTE RN E ONT WIKKE LINGE N
hoe de samenleving er over tien jaar uitziet, kan niemand exact voorspellen.
daarmee weten we dat we de huidige leerlingen moeten voorbereiden op een
samenleving die er in de toekomst anders uitziet dan vandaag. dit is een com
plexe en verantwoordelijke opdracht die we als professionals in het onder
wijs hebben. we zien een ontwikkeling naar een informatie en netwerk
maatschappij waar het onderwijs de leerlingen op moet voorbereiden. ook zijn
21steeeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, ictvaardigheden,
communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en
culturele vaardigheden in het onderwijs inmiddels van belang en gaan dat
steeds meer worden. ook een ondernemende, betrokken en nieuwsgierige
houding is erg belangrijk.
om eigentijds en vooruitstrevend onderwijs te realiseren voor elke leerling
in apeldoorn en omgeving hebben we rekening te houden met de volgende
landelijke en externe ontwikkelingen.
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SECTORAKKOORD VO

maatwerk

De VO-raad heeft afspraken gemaakt met de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de ambities en
daarmee de positie van het voortgezet onderwijs in de
komende jaren. De essentie hiervan is samen te vatten in
zeven punten:
1 Het onderwijs in Nederland wil werken aan meer maatwerk, uitdagend onderwijs en talentontwikkeling. Dat
betekent meer gepersonaliseerd leren en differentiatie
naar zowel excellente leerlingen (hoogbegaafden) als
leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte
(passend onderwijs).
2 Er moet een doorbraak komen in de digitalisering in het
onderwijs. Eigentijdse voorzieningen, onder andere op het
gebied van ICT, zijn hard nodig.
3 Het onderwijs blijft zich inzetten voor een brede vorming
en toekomstgericht onderwijs. Het gaat hierbij niet alleen
om kwalificatie maar ook om socialisatie en persoonsvorming van jongeren in het voortgezet onderwijs.
4 Er is inspanning noodzakelijk voor een duurzame verbetering van de onderwijskwaliteit in de scholen. Het gaat
dan over opbrengstgericht werken en de school als een
professionele lerende organisatie.
5 Er is veel aandacht nodig voor de professionele ontwikkeling van de leraar. Thema’s zijn het lerarenregister,
academische scholing en het verbeteren van didactische
vaardigheden via continue professionalisering. De leerling
2020 vraagt om een docent 2020.
6 Partnerschap in de regio dient verder ontwikkeld te worden
zodat gewerkt kan worden aan de doorgaande leerlijnen
met het po en mbo/hbo/wo.
7 Nieuwe verhoudingen in bestuur en toezicht vragen om
het stimuleren van tegenspraak en vanzelfsprekende
medezeggenschap. De belangrijkste uitdaging op dit vlak
is om een intrinsieke leer- en verbetercultuur tot stand te
brengen binnen de scholen.

1

digitalisering
tegenspraak

7

2

6
partnerschap

3
brede vorming

5
professionele ontwikkeling

4
onderwijskwaliteit
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NATIONAAL
ONDERWIJSAKKOORD (NOA)

PASSEND ONDERWIJS

De invoering van passend onderwijs is een ingrijpende
stelselwijziging geweest. In 2013 is een nieuw samen
werkingsverband opgericht voor het voortgezet onderwijs.
Dit samenwerkingsverband wordt gevormd samen met een
groot aantal andere onderwijsorganisaties voor VO, cluster 3
en 4. De landelijke verevening van de financiële middelen in
de komende jaren tot 2020 kan tot forse problemen leiden
als er niet drastisch wordt bijgestuurd. Een ander gevolg is
dat onze scholen de komende jaren in meer of mindere mate
worden geconfronteerd met leerlingen die extra onder
steuning en begeleiding nodig hebben.
Er ligt dus nog een belangrijke taak voor de scholen om in
de dagelijkse praktijk vorm en inhoud te geven aan passend
onderwijs. De scholen werken daarom verder aan hun
ondersteuningsprofiel en bekijken welke deskundigheid
en ervaring zij in huis hebben en wat er nog moet worden
ontwikkeld. Daarbij zal ook gekeken worden naar het
bundelen van expertise. De ondersteuningsprofielen van
de afzonderlijke scholen moeten bij elkaar een dekkend
zorgaanbod opleveren in de regio.

Om tot de best presterende onderwijsstelsels ter wereld te
gaan behoren, heeft het kabinet een Nationaal Onderwijs
akkoord (NOA) gesloten met de Stichting van het Onderwijs.
In deze stichting zijn alle werkgevers- en werknemers
organisaties binnen het Nederlandse onderwijsstelsel
verenigd. Het waarmaken van deze ambitie van het kabinet
vraagt om langjarige consistentie in het beleid van de over
heid en de onderwijssectoren. Dat vereist tevens duidelijk
heid over de daarvoor benodigde en reële investeringen en
dat vergt vooral vertrouwen in de capaciteiten en de ver
antwoordelijkheid van de onderwijsgevenden. De partijen
in dit akkoord hebben in 2013 afspraken gemaakt op VIJF
thema’s die zij cruciaal beschouwen om de hoge ambitie
waar te maken.

1

de inhoud en kwaliteit van het onderwijs;

2

de beste onderwijsgevenden (blijven) interesseren
voor het onderwijs;

3

arbeidsvoorwaarden;

4

verhouding tussen overheid en het onderwijsveld;

5

de besturing van en binnen het onderwijs.

DOORDECENTRALISATIE
JEUGDZORG

Een ontwikkeling die nauw samenhangt met de invoering
van passend onderwijs is de doordecentralisatie van
jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 primair
verantwoordelijk voor jeugdzorg. Deze doordecentralisatie
gaat gepaard met een forse bezuiniging die tevens van
invloed kan zijn op het onderwijs. Omdat de gemeenten
primair verantwoordelijk worden voor jeugdzorg zijn zij
daarmee een belangrijke partner voor het onderwijs in relatie
tot de invoering van passend onderwijs. Wij zullen met de
gemeente gericht overleg voeren om beide beleidsterreinen
op elkaar af te stemmen.

14

DEMOGRAFISCHE
ONTWIKKELINGEN

De demografische ontwikkelingen laten regionale verschillen
zien. Apeldoorn ligt in een regio waar krimp wordt verwacht.
Daarbinnen is sprake van verschillen tussen de gemeenten.
Met name de kleine kernen en dorpen laten veelal een flinke
afname zien van het aantal geboortes. Krimp van het aantal
gezinnen leidt tot een afname van het draagvlak van voorzieningen, zoals scholen, kinderopvang en andere op
kinderen gerichte faciliteiten. Een blik in de toekomst is
daarbij met veel onzekerheden omgeven. Dit maakt het voor
de Veluwse Onderwijsgroep van groot belang om beleid te
formuleren ten aanzien van groei en krimp. Uitgangspunt
hierbij is dat de scholen in hun eigen gebouwen blijven
passen.

-%
TECHNOLOGISCHE
ONTWIKKELINGEN

Technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op
de hedendaagse en toekomstige samenleving. Veranderingen
in vorm en inhoud van het onderwijs zijn daar onlosmakelijk
mee verbonden. Voor onze scholen is het daarbij van belang
deze ontwikkelingen goed te volgen en mee vorm te geven.
Daarbij laten we ons niet leiden door hypes maar onderzoeken we hoe we de belangrijkste trends kunnen inzetten
om het ondersteunende en primaire proces te optimaliseren.
Onderwerpen die de komende jaren aan bod zullen komen
zijn onder andere het Bring Your Own Device (BOYD)principe, cloud computing en data en learning analytics.

Een andere recente ontwikkeling is dat Nederland op dit
moment te maken heeft met de aanzienlijke migratiestroom
die op gang is gekomen in Europa. In Apeldoorn is er een
toename van het aantal ISK-leerlingen. Deze willen we, in
samenspraak met AVOO, ook goed onderwijs bieden

15

2010-2014

ARBEIDSMARKTONTWIKKELINGEN

2015-2020

STIJGING 6,4%

Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in een
brugjaar. Het aantal leerlingen in de regio Noord-Gelderland
is tussen 2010 en 2014 met 6,4% toegenomen tot 60.329
leerlingen. Tussen 2015 en 2020 zal het aantal leerlingen
afnemen tot 56.750 leerlingen in 2020. De werkgelegenheid
voor leraren is daarmee in deze regio vanaf 2009 met 5 fte
toegenomen tot 1.308 fte in 2013. Tussen 2014 en 2019 neemt
de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 6% af,
tot 1.228 fte in 2019.

VERWACHTE DALING 6,3%

60.329
56.750
LEERLINGEN LEERLINGEN

In 2013 was 29% van het personeel in deze regio 55 jaar of
ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen
verlaten. Vooral bij de vakken wiskunde, scheikunde en
Duits wordt een relatief groot deel van de lessen gegeven
door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak
binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij
hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn daarmee dus wiskunde, scheikunde en Duits. De voornaamste
instroom in het lerarenberoep verloopt via de leraren
opleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads
lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio,
zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, geschiedenis en Engels.

2013 1.308 FTE
2019 1.228 FTE VERWACHTE AFNAME 80 FTE

29%

Om eventuele tekorten op te vangen en voor te zijn, zal de
Veluwse Onderwijsgroep investeren in het aantrekken en
behouden van jonge leraren en wordt er gewerkt aan het
verder vormgeven van goed werkgeverschap.
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PERSONEEL 55 JAAR OF OUDER
IN DE REGIO APELDOORN IN 2013
Zij zullen op korte termijn het
onderwijs verlaten.

FINANCIËLE
ONTWIKKELINGEN

De financiële positie van veel VO-scholen is de afgelopen
jaren verslechterd, met name door stijgende kosten en
daarop achterblijvende bekostiging. Het sectorakkoord en
begrotingsakkoord verlichten de pijn enigszins, maar de
financiële situatie van scholen blijft een groot aandachtspunt. De scholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep
kennen deze financiële knelpunten.
De VO-raad en het ministerie van OCW hebben
op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over
de vereenvoudiging van de bekostigingssystematiek in het VO. De hoofdelementen
van het nieuwe bekostigingsmodel zijn een
vaste voet per vestiging en een bedrag per
leerling. Zoals de plannen nu zijn, komen er
tarieven voor twee categorieën leerlingen:
een wat hoger bedrag per leerling praktijkgericht (vmbo BB en KB) en een wat lager
bedrag per leerling theoretisch (avo).
Er zijn nog heel wat uitwerkpunten. Zo is er de
vraag of iedere vestiging dezelfde vaste voet moet
krijgen, of dat wordt gekozen voor een hoger bedrag
voor de eerste vestiging van een bestuur. Dit laatste
vanuit de gedachte dat er altijd vaste lasten zijn voor
een bestuur, onafhankelijk van het aantal vestigingen.
Uiteindelijk moet de uitwerking van deze punten leiden tot
een wetsvoorstel en zal invoering van de vereenvoudiging
waarschijnlijk per 1 januari 2018 plaatsvinden.
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I NTE RN E ONT WIKKE LINGE N
middels onderstaand organogram
wordt helder welke positie het
voortgezet onderwijs heeft in
de totale organisatie van de
veluwse onderwijsgroep.

College
van
Bestuur

Raad
van
Toezicht

Bestuurssecretariaat

Controller
Academie

Algemeen
directeur
primair
onderwijs

primair onderwijs
• Anne Frank • St. Bernardus
• C. van Leeuwen • Eloy
• Gerardus Majella
• Hertog van Gelre • Krugerstee
• De Poort • St. Pancratius
• De Schakel • Sebastiaan
• St. Victor • SBO De Vorm
• De Zevensprong
• De Zonnewende

SAMENWERKINGSSTICHTING
VELUWSE ONDERWIJSGROEP

Algemeen
directeur
voortgezet
onderwijs

veluws college
• VC Walterbosch
• VC Cortenbosch
• VC Mheenpark
• VC Twello

STICHTING KATHOLIEK PRIMAIR
ONDERWIJS OOST VELUWE

cvo
• Chr. Lyceum
• De Heemgaard
• Sprengeloo

STICHTING KATHOLIEK VOORTGEZET
ONDERWIJS IN APELDOORN
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Directeur
servicebureau

servicebureau
• Personeel & Organisatie
• Facilitair beheer
• ICT
• PR & Communicatie
• Financiën & Control

STICHTING CHRISTELIJK VOORTGEZET
ONDERWIJS IN APELDOORN E.O.

ORGANISATIEONTWIKKELING

Inmiddels is er gewerkt aan het kwaliteitsbesef en worden
instrumenten ontwikkeld om dit te monitoren zodat we
vroegtijdig kunnen bijsturen. De komende periode zullen we
vooral moeten werken aan de borging van de instrumenten
en aan een cultuurverschuiving waarin het handelen van alle
medewerkers gericht is op een continue verbetering ten
aanzien van opbrengstgericht werken.
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn de structuur waarin er
gewerkt wordt en hoe verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
Dit is de afgelopen periode onder andere gedaan door een
nieuwe managementstructuur in te voeren. Daardoor is het
aantal medewerkers dat onder de verantwoordelijkheid van
een leidinggevende valt lager, wat een positief effect heeft
gehad op de zogenoemde ‘span of control’. Dit vraagt voor
de komende periode wel dat er werk gemaakt wordt van het
ontwikkelen van ieders persoonlijk leiderschap in relatie tot
zijn of haar professionaliteit en verantwoordelijkheid.
Kortom, de structuur is er en nu moet deze structuur toekomstbestendig gemaakt worden door te werken aan de
cultuur.

De afgelopen jaren heeft de Veluwse Onderwijsgroep veel
aandacht moeten besteden aan het realiseren van een
gezonde bedrijfsvoering, zowel financieel als organisatorisch.
Hierin zijn goede stappen gezet.
Het totaal van VO-scholen heeft zich nadrukkelijker gepresenteerd met een duidelijker profiel en is daarmee voor de
omgeving een belangrijke speler. Dit heeft geleid tot groei
van het totaal aantal leerlingen en medewerkers binnen het
voortgezet onderwijs van de onderwijsgroep.
De onderwijskwaliteit is de laatste jaren een belangrijk
speerpunt geweest in Nederland en van de Inspectie.
Ook wij hebben gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van
de opbrengsten. Dit omdat we jongeren het beste onderwijs
willen bieden. Maar ook omdat we soms geconfronteerd
werden met opbrengsten die naar onze mening onvoldoende
waren.

WIJ WERKEN AAN DE ONTWIKKELING
VAN IEDERS PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
IN RELATIE TOT ZIJN PROFESSIONALITEIT
EN VERANTWOORDELIJKHEID.
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SWOT-ANALYSE

• Geringe innovatiekracht
•H
 et creëren van draagvlak voor ontwikkelingen

in het licht van de externe en interne ontwikkelingen
kan er nu voor het vo van de veluwse onderwijsgroep
gekeken worden waar de sterktes, zwaktes, kansen en
bedreigingen liggen. dat gebeurt in onderstaande swotanalyse. deze analyse is gemaakt voor de zeven scholen
gezamenlijk.

• Hoge betrokkenheid
•O
 ntwikkelen vanuit diversiteit
•O
 nderwijskundige creativiteit in
(extra) onderwijsaanbod

• Goede huisvesting
• Gezonde financiële positie

is onvoldoende
•M
 oeite met bewaken eigen kwaliteit en
opbrengstgericht werken
• Implementatie passend onderwijs
• Weinig samenhang, complementariteit en focus
• Technische en beheersmatige kant van ICT

sterktes

zwaktes

kansen

bedreigingen

• V ormgeven aan professionele

autonomie en persoonlijk leiderschap

• T echnologische ontwikkelingen
• L erende organisatie
• Innovatie/experimenten
• S amenwerken met maatschappelijke partners
• P rofessionalisering en mobiliteitsbeleid
•D
 eelname en uitbouwen van (bestaande) netwerken
voor de onderwijsgroep als geheel en de scholen
afzonderlijk
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• Krimp
•G
 enoegen nemen met de

huidige schoolprofielen,
terwijl onze omgeving zich
doorontwikkelt en werkt
aan een inhaalslag
•M
 aatschappelijke druk op
specifieke thema’s (radica
lisering, gezondheid,
migratie)
•O
 nevenwichtige leeftijdsopbouw en veroudering
personeelsbestand
• Inconsistent meerjarenbeleid
van de overheid

Door het benutten van deze kansen kan de Veluwse
Onderwijsgroep het hoofd bieden aan eventuele
bedreigingen als krimp, een onevenwichtige leeftijdsopbouw
van het personeelsbestand, maatschappelijke druk op
specifieke thema’s en inconsistent meerjarenbeleid van de
overheid.

De kracht van de scholen zit in de hoge betrokkenheid van
de medewerkers. Er zijn volop mogelijkheden om vanuit
diversiteit nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten en over
het geheel genomen is er sprake van een sterke onderwijs
kundige diversiteit in het onderwijsaanbod. Daarnaast
beschikken de scholen over goede gebouwen en verkeren
zij in een financieel gezonde positie. Allemaal zaken om met
recht trots op te zijn.

Dit zal ertoe leiden dat de scholen van de Veluwse
Onderwijsgroep gezamenlijk werken aan het bieden van
eigentijds en vooruitstrevend onderwijs voor een succesvolle
toekomst van alle kinderen in Apeldoorn en omgeving. Met
behulp van de strategische doelen in het volgende hoofdstuk
geven de scholen concreet vorm aan deze missie.

Het directieteam constateert echter ook een zekere terug
houdendheid op de scholen ten aanzien van veranderingen.
Dit gaat gepaard met het onvoldoende realiseren van de
ambities en noodzakelijke innovaties. Dat blijkt onder andere
uit het onvoldoende bewaken van de eigen kwaliteit en een
moeizame implementatie van passend onderwijs. Hier ligt
tevens een relatie met het onvoldoende creëren van draag
vlak voor noodzakelijke ontwikkelingen. Ook de technische
en beheersmatige inrichting van ICT is een probleem voor de
scholen.
Om hier verbetering in aan te brengen zijn er veel kansen.
Zo kan het verder vormgeven aan professionele autonomie
en persoonlijk leiderschap bijdragen aan de ontwikkeling van
een lerende organisatie waarin met behulp van technolo
gische ontwikkelingen, innovaties en experimenten gewerkt
wordt aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs voor alle
leerlingen. Professionalisering en mobiliteitsbeleid zijn hierin
onmisbaar. Daarnaast is het belangrijk om samen te werken
met onze maatschappelijke partners en deel te nemen aan
functionele netwerken.
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STR ATEG ISCH E
DOE LSTE LLI NG E N
het spreekt voor zich dat we als veluwse onderwijsgroep jongeren goed onder
wijs willen aanbieden. dit willen we doen door vorm en inhoud te geven aan
eigentijds en toekomstgericht onderwijs, waarbij we steeds voor ogen moeten
houden dat we niet precies weten over welke vaardigheden onze leerlingen in
de toekomst moeten beschikken. tegelijkertijd is de ambitie dat we jongeren hun
talenten laten ontdekken en dat wij hen helpen deze verder te ontwikkelen,
zodat ze deze op een goede manier weten te gebruiken.
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mooie stappen in gezet, bijvoorbeeld met de invoering van
docent-teamleiders (de nieuwe structuur). Daarmee is wat
betreft de structuurvorm een flinke stap gezet en is het nu
tijd om in de cultuur en het handelen dit eigen te maken en
te verfijnen. Dit betekent voor de professionals dat zij vol
doende professionele ruimte krijgen en benutten om deze
verwachtingen te realiseren en waar te maken. Bij ruimte
krijgen en benutten hoort tegelijkertijd verantwoordelijkheid
nemen en verantwoording afleggen. Leidend hierin is dat
elke medewerker verantwoordelijk is voor zichzelf en voor de
ander. Waarbij de verantwoordelijkheid ook wederkerig is in
de zin dat iedereen zich heeft te verantwoorden, intern naar
leidinggevenden en meer nog naar ouders en leerlingen ten
aanzien van zijn/haar professionele handelen en keuzes in
het ingewikkelde pedagogische, didactische en organiseren
de proces.

Voor de komende jaren betekent dit dat we lesprogramma’s
(curricula), didactische werkvormen en onderwijs ook op
andere manieren willen en moeten gaan vormgeven, zodat er
maatwerk ontstaat ten aanzien van leerbehoeften, tempo en
talenten van onze leerlingen. Daarmee doen we recht aan de
verschillen tussen jongeren en krijgen ze de mogelijkheid
om te excelleren op het niveau dat bij hen past en met de
ondersteuning en begeleiding die bij hen past. Dan ontstaat
persoonlijke groei vanuit wie je bent en wat je mogelijkheden
zijn.
Als Veluwse Onderwijsgroep willen we bijdragen aan de
persoonlijke ontwikkeling van leerlingen en medewerkers.
Dit doen we door verwachtingen te hebben van elkaar,
vanuit betrokkenheid en door verantwoordelijkheid te
nemen en te geven. Dit vraagt om een organisatiestructuur
en -cultuur waarin dit mogelijk is. De afgelopen jaren zijn hier

als gezegd in de inleiding ligt onze focus, via de beloftes, op de doorontwikkeling van zes aandachtsgebieden
1

2

3

belofte aan onze
leerlingen en ouders:

belofte aan onze
omgeving:

hoge
kwaliteit

goed
werkgeverschap

• gepersonaliseerd leren
• LOB

• kwaliteitszorg
• profilering van de scholen

• professionalisering
• leiderschap

goed
onderwijs

belofte aan onze
medewerkers:

en op de persoonsvorming van jongeren. In het kader van
deze strategische planperiode kiezen wij ervoor om onze
aandacht de komende jaren in het bijzonder te richten op
de volgende doelstellingen.

Wij realiseren ons dat ons onderwijs vormgeeft aan de
samenleving en veel meer behelst dan wij in strategische
doelstellingen kunnen vatten. Het vormgeven van goed
onderwijs is een continu proces. Een proces dat zich richt op
het kwalificeren (kennis en vaardigheden), het socialiseren
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BELOFTE AAN ONZE LEERLINGEN EN OUDERS: GOED ONDERWIJS

1.

gepersonaliseerd leren:
 maatwerk

op alle niveaus

aandacht gegeven aan didactiek en differentiatie. Hierbij
is vanzelfsprekend ook aandacht voor 21ste eeuwse
vaardigheden en passend onderwijs.

De doelen van gepersonaliseerd leren zijn het recht doen aan
de individuele talenten van leerlingen, maatwerk bevorderen
en het flexibiliseren van onderwijsprogramma’s. Dit betekent
dat we in het onderwijs dat we dagelijks verzorgen rekening
houden met het leertempo, de leerstrategie en de wijze
waarop we het onderwijs aanbieden. Dit in tegenstelling
tot het klassieke onderwijs waarbij iedereen hetzelfde aantal
vakken en uren per vak krijgt en de vakken op dezelfde wijze
aangeboden worden.

b. O
 nderwijs op maat vraagt om een diploma op maat.

Wij gaan daarom starten met het mogelijk maken van
maatwerkdiploma’s waarbij leerlingen vakken op een
hoger niveau af kunnen sluiten. Hierbij besteden wij ook
extra aandacht aan het plusdocument.

c. W
 ij gebruiken de mogelijkheden van de wijzigingen in de
wet op de onderwijstijd om de onderwijsplanning aan te
passen aan inhoudelijke wensen van de scholen zodat
meer recht gedaan kan worden aan gepersonaliseerd
leren en individuele leerroutes.

Gepersonaliseerd leren vraagt om een passend antwoord ten
aanzien van tijd- en plaatsgebonden onderwijsaanbod, maar
vraagt ook om inzet van digitale middelen en andere werken groepsvormen. Het belang van gepersonaliseerd leren is
dat we daarmee onderwijs aanbieden dat aansluit bij de zone
van de naaste ontwikkeling van jongeren, zowel op individu
eel als op groepsniveau. Tegelijkertijd willen we dit passend
maken bij het profiel en de ontwikkeling van de school.

d. G
 epersonaliseerd leren komt ook tot uiting in de

methodekeuze, scholen maken hierin bewuste keuzes in
relatie tot digitale en didactische middelen die maatwerk
en gepersonaliseerd leren mogelijk maken.

e. W
 ij stellen in het kader van passend onderwijs met ingang

a. W
 ij richten onderwijsprogramma’s per 1 augustus 2019

van 1 augustus 2016 ondersteunings- en begeleidings
profielen op die zorgen voor (groeps) handelingsgericht
werken in de klas en in de begeleiding.

zo in dat maatwerk en gepersonaliseerd leren zichtbaar
centraal staan. Dat betekent onder andere dat we binnen
de mogelijkheden van de school en passend bij de school
ontwikkeling in gezamenlijkheid nieuwe leerroutes ont
wikkelen die beter aansluiten bij de leerbehoeften en het
leertempo van de leerlingen. Hierbij wordt specifiek

f. W
 ij implementeren op al onze VO-scholen een leerling

volgsysteem waarmee de gehele schoolloopbaan van de
leerlingen gemonitord kan worden.
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2.

loopbaanoriëntatie en -begeleiding
(lob): zelfkennis met het oog op de
toekomst

d. In het curriculum en op het (maatwerk)diploma wordt

ruimte gemaakt voor andersoortige competenties en
vaardigheden in de vorm van een plusdocument.
Hierdoor ontstaat er een betere matching met de keuze
van de leerling voor het vervolgonderwijs. In dit portfolio
(plusdocument) wordt, waar mogelijk, nadrukkelijk aan
gesloten bij het profiel van de school.

Maatwerk bieden leidt tot meer uitdagend onderwijs dat
leerlingen meer aanspreekt en beter aansluit bij hun
interesses. Hierdoor krijgen leerlingen meer zicht op de
vaardigheden en onderwerpen waar ze competent in zijn.
LOB heeft onder andere tot doel dat leerlingen ervaren waar
ze competent in zijn en draagt er aan bij dat leerlingen in
staat zijn om te reflecteren. Belangrijke vaardigheden om
keuzes te kunnen maken.

e. S cholen hanteren de maatschappelijke stage, welke ten

doel heeft om leerlingen kennis te laten maken met de
maatschappelijke (werk)omgeving. Ook heeft dit ten doel
dat leerlingen ontdekken en ervaren welke vaardigheden
en talenten ze hebben en het opdoen van beroeps- en
opleidingsbeelden.

a. L OB wordt met ingang van 1 augustus 2018 structureel

onderdeel van het curriculum. Dat vraagt om een
duidelijke koppeling van activiteiten en het inzetten
van instrumenten om werk te maken van persoons
ontwikkeling, talentontwikkeling en sociale vorming van
leerlingen. Ook vraagt het om afstemming met vervolg
opleidingen en de arbeidsmarkt. Ook burgerschap wordt
een belangrijke rol gegeven.

b. W
 ij werken per 1 augustus 2018 met ons toeleverend en
afleverend onderwijs aan een inhoudelijke doorgaande
leerlijn op alle niveaus.

c. M
 entoren en docenten hebben inzichtelijk wat de leer

strategieën zijn van hun klas en de individuele leerling in
de klas. Deze leerstijl op individueel en klasniveau is het
vertrekpunt van het didactisch handelen van docenten.
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BELOFTE AAN ONZE OMGEVING: HOGE KWALITEIT

3.

	k waliteitszorg:
uitstijgen boven de middelmaat

d. W
 e richten met ingang van het schooljaar 2016-2017 een
systeem in van interne collegiale visitatie en externe
audits of een combinatie van beide. Structurele zelf
evaluatie is hier onderdeel van.

Goed onderwijs bestaat eruit dat we het maximale uit de
leerlingen halen. Dit betekent dat leerlingen op het juiste
niveau gedetermineerd worden en op dit niveau maximale
prestaties en ontwikkeling kunnen laten zien. Dit vraagt om
een hoge kwaliteit van onderwijs en van kwaliteitszorg.

e. W
 ij leggen proactief verantwoording af en voldoen aan
alle voorwaarden op het gebied van governance en
medezeggenschap. Daarbij hebben wij extra aandacht
voor het organiseren van voldoende tegenspraak.
Medezeggenschap volgt zeggenschap.

a. H
 et uitstijgen boven de middelmaat en het maximale uit
leerlingen halen is zichtbaar in de opbrengsten van de
school. De ambitie is dat we per opleiding op alle vier
de indicatoren (onderbouwpositie, onderbouwsnelheid,
bovenbouwsucces en examencijfer) bovengemiddeld
scoren. Dit is ook zichtbaar in de scores per vak (in
percentielen).

f. W
 ij bewaken de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit op
stichtingsniveau in meerjarenperspectief. Daarbij wordt
ook expliciet aandacht besteed aan het optimaliseren en
beleidsrijk inrichten van het begrotingsproces waarin
duidelijk een koppeling wordt gemaakt tussen strategie,
beleid en middelen.

b. E lke school heeft omschreven wat zij goede lessen vindt
en heeft een instrument ontwikkeld (bijvoorbeeld
kijkwijzer) waarmee collega’s van elkaar kunnen leren.

c. M
 et ingang van het schooljaar 2015-2016 werken we

met een uniform kwaliteitszorgsysteem en zetten we
instrumenten in die zicht geven op de opbrengsten en
processen die deze ondersteunen. We werken cyclisch
met behulp van PDCA waarbij er vooral aandacht is voor
de C en de A.
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4.

profilering van de scholen:
onderscheidend en sterk in
samenhang

c. W
 ij scoren per 1 augustus 2017 bovengemiddeld op de
kernvakken. Afhankelijk van het profiel van de school
scoort de school tevens bovengemiddeld op de
profielvakken.

De kwaliteit van onze scholen is niet alleen zichtbaar binnen
de school maar laat zich ook zien in het totale onderwijs
aanbod van de Veluwse Onderwijsgroep. Door een scherper
onderscheid van de scholen onderling ontstaat er in het
totaal een zeer breed aanbod, waardoor we als totale
onderwijsgroep een diversiteit hebben aan profielen die
aansluit bij de verschillende leerstrategieën en interesses van
jongeren. Voor elk talent en type leerling is er een passende
school. Hierdoor ontstaan er maximale mogelijkheden om in
te spelen op de persoonsvorming van de leerling, binnen een
sociale context die past bij deze leerling.

d. W
 ij bezinnen ons regelmatig op de eigen identiteit zodat

gewenste en werkelijke identiteit overeenkomen. Scholen
staan hierbij zowel stil bij de levensbeschouwelijke als
de brede identiteit van de school. De school is vanuit zijn
waarden en identiteit gericht op ouderbetrokkenheid en
samenleving.

e. D
 e Topsport Talentscholen gaan werk maken van de

ambities van de Stichting LOOT. Concreet betekent dit
het topsportvriendelijk leerklimaat verder ontwikkelen,
afstemming zoeken met de regio en de bonden en werken
met geschoolde LOOT-begeleiders. Ook krijgt sport een
plek in het curriculum. Dat kan zowel voor de breedte
sporten als voor de RTC (regionale trainingscentra).

a. W
 ij hebben voor 1 augustus 2017 gezamenlijk een plan

van aanpak ontwikkeld voor het inrichten van het
gymnasium binnen de Veluwse Onderwijsgroep.
Een opleiding met een eigen (vernieuwd) leerconcept,
afgestemd op en met doorgaande leerlijnen met het wo,
in een fysieke omgeving dat gebruikmaakt van flexibele
leerruimtes.

b. W
 ij organiseren voor 1 augustus 2019 een complementair
onderwijsaanbod dat eigentijds en toekomstgericht
onderwijs biedt en waarin de profilering van de scholen
nadrukkelijker terugkomt in de lessentabellen en onder
wijsprogramma’s.
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BELOFTE AAN ONZE MEDEWERKERS: GOED WERKGEVERSCHAP

5.

	

Goed werkgeverschap is erop gericht om de kwaliteiten en
motivatie van alle medewerkers meer te laten groeien. Dit
vanuit de gedachte dat de medewerker als professional in
het onderwijs het verschil kan maken. Vandaar dat het van
belang is de professional te binden en te boeien, door opti
maal op zijn kracht in te zetten en door ervoor te zorgen de
gezamenlijke krachten, in de verschillende teams waarin een
professional werkt, tot flow te laten komen.

professionalisering

a. We richten in 2016 structuren in, zoals de huidige kennis
kringen, om het leren in teamverband te faciliteren en te
bevorderen.

b. E r is, vanuit de Academie, een breed aanbod voor mede
werkers om zowel individueel als in teamverband te
kunnen werken aan vitaliteit. Dit aanbod speelt in op
(lichamelijke) vitaliteit als ook op de verschillende
levensfase van medewerkers.

Goed werkgeverschap richt zich daarmee op het versterken
van het ‘professionele kapitaal’ van de Veluwse Onderwijs
groep. Dit houdt in dat de medewerker zijn professionele
ruimte moet kunnen benutten, dat dit bevorderd wordt en
dat er mogelijkheden zijn om hierin te groeien en zich te
ontwikkelen.

c. E r is, vanuit de Academie, mogelijkheid voor coaching
gericht op persoonlijke ontwikkeling, loopbaanvraag
stukken en intervisievormen.

d. H
 et functiebouwwerk wordt in 2016 doorontwikkeld,

Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de mogelijkheid om
hierin gezamenlijk te ontwikkelen en te leren. Daarmee moet
de professional zich zowel individueel als in teamverband
kunnen professionaliseren. Dit zowel ten aanzien van bij
voorbeeld vitaliteit, als ten aanzien van kennis, vaardigheden
en persoonlijk leiderschap. Allemaal met als doel om verant
woordelijkheid te kunnen nemen voor het onderwijsproces
en voor het realiseren van persoonlijke en gezamenlijke
ambities. Werken aan persoonlijke ontwikkeling leidt tot het
vergroten van de persoonlijke vitaliteit, de professionele
autonomie en de betrokkenheid bij elkaar. Kortom stimu
lerend personeelsbeleid.

passend bij de inrichting van een lerende organisatie.
Doel is om voor zowel OP als OOP meer loopbaanpaden
te ontwikkelen, gekoppeld aan het functiebouwwerk en
het volgen van scholingen. Hierbij wordt in de uitwerking
specifiek aandacht besteed aan een passende invulling en
uitvoering van bijvoorbeeld de functies van IC docent,
senior docent en LD docent. Uitgangspunt hierbij is dat dit
onderwijskundige functies zijn, gericht op de ontwikkeling
van het team en de locatie. Hierdoor bieden we tevens
meer onderwijskundige loopbaanpaden aan.

28

6.

e. D
 e Academie wordt doorontwikkeld tot een centrum voor
ontwikkeling, zowel voor de individuele medewerker als
voor teams. Dit voor alle ‘rollen’ binnen de school. De
Academie kent hierin vormen van zowel formeel als nonformeel leren. Dit in relatie tot het nieuw te ontwikkelen
functiebouwwerk.

persoonlijk leiderschap

a. D
 irecties stimuleren de ontwikkeling van de eigen

beroepsidentiteit en de verantwoordelijkheid van de
medewerkers voor hun beroepsidentiteit. De kern hiervan
is ‘wie ben ik en wat is mijn persoonlijke bijdrage als
professional’ (persoonlijk leiderschap). Dit wordt tevens
besproken in teamgesprekken en in functionerings- en
voortgangsgesprekken. Dit leidt tot het vergroten van de
individuele en teamgerichte professionele ruimte.

f. D
 e professionalisering van de medewerkers wordt door

directies gestimuleerd en is gericht op ontwikkeling van:
• bevoegdheden, waaronder ook meervoudige en
eerstegraads bevoegdheden;
• didactische en pedagogische vaardigheden;
• (master)opleidingen die bijdragen aan meer expertrollen
in de scholen, zoals de expertise ten aanzien van passend
onderwijs en leren en innoveren;
• coaching en begeleiding in het kader van Opleiden in
de School;
• stimulering van interne mobiliteit.

b. D
 uurzame inzetbaarheid is speerpunt wanneer het gaat

om vitaliteit en het voorkomen van verzuim. De komende
jaren worden hiervoor meer instrumenten en werkwijzen
ontwikkeld, die via de Academie en de afdeling P&O
ingezet kunnen worden.

c. V
 oor alle leidinggevenden wordt een pallet aan informeel

en formeel leren aangeboden om het leren van leiderschap
te ontwikkelen. Daarnaast wordt voor alle
leidinggevenden een plan opgesteld waarin omschreven
staat op welke wijze zij zich deze planperiode gaan scholen
op (master)niveau.

g. H
 et lerarenregister is in het kader van een leven lang leren
voor ons het instrument om de professionalisering en het
onderhouden ervan te registreren en te verantwoorden.
Het register staat ten dienste van het gesprek over ont
wikkeling, opleiding, professionele ruimte, wensen en
behoeften. Al onze docenten staan met ingang van
1 januari 2017 geregistreerd.

d. S choolleiders registreren zich met ingang van 1 augustus
2016 in het Schoolleidersregister VO.

h. In 2018 werken wij met een systeem waarmee het

e. M
 obiliteit van (adjunct)directeuren en (con)rectoren

inzichtelijk wordt welke competenties in een team van
belang zijn. Hierdoor is het mogelijk om teams op een
evenwichtige wijze samen te stellen in relatie tot de
leerlingpopulatie en de gewenste teamontwikkeling.

tussen de scholen wordt aangemoedigd. Hiertoe zal beleid
worden ontwikkeld.

i. H
 et taakbeleid, dat in de praktijk voortdurend in ont

wikkeling is, richt zich vanaf 2017 op de processen van
werken in teams.
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BORG ING E N K WALITE ITSZORG
in het strategisch plan van de veluwse onderwijsgroep wordt helder gemaakt
dat het doel is dat we altijd streven naar een hogere kwaliteit dan de basiskwa
liteit en dat we op elk niveau in control willen zijn. hiermee zorgen we ervoor
dat de (strategische) doelen uit de verschillende (strategische) plannen behaald
worden en dat we tijdig kunnen bijsturen wanneer daar aanleiding toe is.
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LERENDE ORGANISATIE

Reflectie in de vorm van feedback zorgt ervoor dat op alle
niveaus geleerd kan worden. Reflectie en feedback zijn van
belang om beleidsvoornemens en ambities om te zetten in
handelen en ontwikkeling. Dit gebeurt op drie niveaus.
Reflecteren op het wat noemen we enkelslag leren dat
gericht is op het verbeteren van wat we doen en beter kan.
Het dubbelslag leren, het tweede niveau, is gericht op hoe
we de dingen doen. Daarbij gaat het om de werkwijzen en
om het handelen (interacties tussen personen). Het derde
niveau, drieslag leren, betreft reflectie op het waarom van
de keuzes. Het gaat dan vaak om reflectie op keuzes die te
maken hebben met onze visie en missie.

Het directieteam van de VO-scholen binnen de Veluwse
Onderwijsgroep wil dat de scholen lerende organisaties zijn.
Hierbij zien we het principe van een lerende organisatie als
de basis om onze ambities en doelen binnen de scholen te
realiseren. De gedachte bij een lerende organisatie is dat de
ambities en voornemens van een organisatie verwezenlijkt
worden wanneer mensen door samen te leren nieuwe vaardigheden leren en leren deze vaardigheden toe te passen in
hun werkzaamheden. Er ontstaat dan persoonlijke groei die
een positief effect heeft op het presteren van de organisatie.
Het leren van medewerkers in een organisatie is het
veranderen van organisatiegedrag, dit is een collectief
proces. Belangrijk daarbij is het organiseren van reflectie.

1

ENKELSLAG LEREN

2

DUBBELSLAG LEREN

3

DRIESLAG LEREN

context
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doen

resultaat

denken

doen

resultaat

denken

doen

resultaat

Borging en kwaliteitszorg in een lerende organisatie betekent
dat in de beleidscyclus momenten zijn waarop reflectie op de
verschillende niveaus plaatsvindt. Tegelijkertijd zijn de kwaliteitszorginstrumenten ook middelen om te reflecteren.
Vanuit dit reflecteren en leren kunnen nieuwe plannen
ontstaan (plan), kunnen plannen in gang gezet worden (do),
kan wederom gereflecteerd worden (check) en kan er bijgesteld worden (act).

REFLECTEREN EN LEREN
PLAN

DO

CHECK

ACT

Op alle drie niveaus van reflecteren geldt dat er sprake is
van leren om vanuit dit leren te komen tot ontwikkeling en
realisatie van de ambities. Van belang hierbij is ook dat dit
tot stand komt met de directbetrokkenen bij het beleidsonderdeel en aansluit bij de ambities van de school. Dus daar
waar zeggenschap is ten aanzien van het beleid is sprake van
betrokkenheid van de teams die dit beleid hebben in te
richten en te verrichten. Deze betrokkenheid komt ook tot
uiting in de vorm van medezeggenschap en in de vorm van
wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de verschillende
beleidslagen. Medezeggenschap in onze onderwijsgroep
vindt dan plaats waar beleid wordt gemaakt, dit is op
directieniveau van de school en op het niveau van de
algemeen directeur ten aanzien van het gehele VO.

Wederkerige verantwoordelijkheid is er tussen de teams
(aangestuurd door de docent-teamleiders) en de directie,
tussen de directie en de algemeen directeur VO en tussen
de algemeen directeur VO en het college van bestuur. In het
drieslag leren betekent dit dat we het gesprek voeren en
elkaar bevragen en aanspreken op wat we doen, hoe we dit
doen en waarom we dit doen. De wederkerigheid betekent
ook dat we vanuit deze wederkerigheid en het leren ‘weet’
hebben en ‘aanvoelen’ wanneer we dit gesprek gaan voeren.
Dus niet alleen tijdens voortgangsgesprekken maar ook vanuit onze wederkerige verantwoordelijkheid de verbinding en
de dialoog aangaan met elkaar.
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BELEIDSVOERING VAN VISIE &
ONDERWIJSONTWIKKELING

BELEIDSVOERING

Beleidsvoering in een lerende school bestaat uit richting
geven aan de organisatie door het verwoorden van de ambities in beleidsplannen. Dit richting geven gebeurt op strategisch, tactisch en organisatorisch niveau. De planningsperiode verschilt per niveau, zo zal het tot stand komen van
ambities op strategisch niveau meer tijd vergen dan ambities
op organisatorisch niveau. Ook de reikwijdte zal op de drie
niveaus verschillen. Vandaar de verschillende planperioden.
Om de doelen, ambities en borging te realiseren is het zaak
om het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsgroep
optimaal te houden. Het leidende werkprincipe hierbij is het
drieslagleren van de lerende organisatie en de wederkerige
verantwoordelijkheid. Dit leidt tot een voortdurende cyclus
van ontwikkelen en leren. Beleidsvoering vindt dan plaats ten
aanzien van visie en onderwijsontwikkeling en ten aanzien
van bedrijfsvoering van financiën en formatie.

De beleidsvoering ten aanzien van visie & onderwijsontwikkeling komt cyclisch tot stand tussen de verschillende lagen
in de onderwijsgroep, waarbij de reflectie op beleid leidt tot
doorontwikkeling en tot commitment. Tegelijkertijd vindt de
medezeggenschap plaats waarbij medezeggenschap de
zeggenschap volgt. In onze onderwijsgroep is dat bij het
college van bestuur, de algemeen directeur en de directeur/
rector. De beleidsplannen op de verschillende niveaus geven
richting aan het totaal van de Veluwse Onderwijsgroep, het
VO in de onderwijsgroep en de school. Dit is de plan en do
van de PDCA cyclus. De borging vindt plaats in de voortgangsgesprekken door middel van het drieslag leren.
De verschillende voortgangsgesprekken zijn de formele
gesprekken over wederkerige verantwoordelijkheid. Vanuit
deze check en act ontstaat de doorontwikkeling of bijstelling.

cyclus visie & onderwijsontwikkeling
beleidsplan

visie & onderwijs- ontwikkeling

periode

(mede) zeggenschap

strategisch

Strategisch plan VOG

CvB

4 jaar

RvT

strategisch

Strategisch plan VO

AD VO

4 jaar

(G)MR

tactisch

Schoolbeleidsplan

Directeur/rector

2 jaar

MR

operationeel

Jaarplan/sectieplan

Adjunct/docent-teamleider

1 jaar

team

drie niveaus

Jaarverslag

CMT, directeur/rector

1 jaar

(G)MR, MR
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KWALITEITSZORGINSTRUMENTEN

BELEIDSVOERING VAN FINANCIËN EN FORMATIE

De beleidsvoering van financiën en formatie is van belang om
in control te zijn en blijven en geeft tegelijkertijd input voor
de ambities en doelstellingen voor het beleid ten aanzien van
visie en onderwijsontwikkeling. In de praktijk raken ze elkaar
en zijn ze met elkaar verbonden, er is een herkenbare cyclus
waarop deze beleidsvoornemens tot stand komen.

Binnen de Veluwse Onderwijsgroep is de afgelopen
jaren beleid ontwikkeld in het kader van kwaliteitszorg.
De doelstelling van het kwaliteitszorgsysteem van de
Veluwse Onderwijsgroep is dat de organisatie als geheel
en haar onderdelen in staat zijn zelf de kwaliteit van (het
functioneren van) processen, personen en organisatie te
meten. Over die kwaliteit wordt intern en extern verantwoording afgelegd. Met de resultaten wordt een kwaliteitsbeleid gevoerd, gericht op het leren (vernieuwen en verbeteren), waardoor de kwaliteit van het onderwijsleerproces
bovengemiddeld is.

cyclus financiën en formatie
periode

borging

verantwoordelijk

jan – april

Financieel jaarverslag

Controller en AD VO

mrt – mei

Kadernota

CMT

april – juni

Formatieplan

AD VO

april – juni

Formatie scholen

Directeur/rector

okt

Najaarsbrief
(input begroting)

Controller en AD VO

nov – dec

Begroting

CMT/controller

Inmiddels kennen we een aantal middelen, onder andere in
de vorm van functionarissen, documenten, gesprekken en
onderzoeken die helpen om de kwaliteit te meten, borgen of
door te ontwikkelen. Deze instrumenten hebben tot doel om,
met behulp van drieslag leren, te reflecteren op de kwaliteit
en te komen tot doorontwikkeling van het primaire proces
en de ondersteunende processen.

ONDERZOEK

DOCUMENTEN EN GESPREKKEN

• Interne collegiale visitatie
• Externe audits
• Tevredenheidsonderzoek
• Cultuuranalyse
• Waarderingskader Inspectie

• Kwaliteitsjaarplannen
• Verbeterplan op school- en sectieniveau
• Ambitie en kwartaalgesprekken
• Opbrengstenanalyse op school- en sectieniveau
• Tevredenheidsonderzoeken
• Cultuurmeting
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