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In dit schoolplan, waarover meegedacht is door

zetten we de route uit voor de komende vijf jaar.

keuzes de school maakt en wat de achtergrond

onze route vast te houden, rekening houdend

zeer veel betrokkenen, zetten we uiteen welke

van die keuzes is. We staan daarbij nadrukkelijk

stil bij onze verbinding met de wereld. We stellen
onszelf steeds de vraag: Doen we de goede

dingen, en doen we die goed? Daar hoort dan ook
de vraag bij of wat we doen nog wel goed past bij
de wereld om ons heen.

In dit plan kijken we, steeds met deze vragen in
het hoofd, terug naar de afgelopen periode en

De komende jaren staan we voor de uitdaging

met steeds weer wisselende omstandigheden
om uiteindelijk onze bestemming te bereiken.
Zo ontstaat de RSG 2.0, klaar voor 2020.
Ron Dorreboom

Rector/dagelijks bestuurder

uitzonderlijk grensverleggend

Dit schoolplan start met een overzicht van de belangrijkste routebeïnvloeders voor de RSG
N.O.-Veluwe. Dit schema concretiseert de misschien wat algemeen klinkende opmerking
dat de samenleving beweegt en verandert, en dat die veranderingen hun weerslag hebben
op het onderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. Het is aan de school op
basis hiervan heldere keuzes te maken. Beïnvloeding vanuit de omgeving is van alle tijden
en kan helpen bij het uitzetten van onze route. Op route blijven vereist in de waan van de
dag veel stuurmanskunst.
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“De leerlingen die in 2015
de RSG bevolkten zijn
ondertussen gemiddeld
40 jaar oud en zijn
de ouders van onze
leerlingen. Zij leven in
een voor ons onbekende
samenleving en werken
in beroepen en functies
waarvan we in 2015 het
bestaan niet kenden.”

Tegelijkertijd bepaalt het

Vanaf januari 2015 zijn we als management-

van leerlingen en hun voor-

kenen in en om de school om te komen tot een

onderwijs, door de vorming

bereiding op de samenleving,

hoe de samenleving er uit gaat
zien. Wij willen onze leerling
en voorbereiden op actief

burgerschap, met oog voor de

ander en waardering van onze
democratie. Dit betekent een

eigentijds en uitdagend onder
wijsaanbod, waarbij ieder kind
telt op basis van zijn of haar
individuele kwaliteiten en

mogelijkheden. Dit betekent

een school waarin we oog hebben voor elkaar,
waarin leerlingen in een goede sfeer worden
voorbereid op hun loopbaan en hun rol in de

team begonnen met diverse sessies met betroknieuw, doorleefd, schoolplan. Een plan waarmee
we systematisch en planmatig werken aan de
eigentijdse RSG: een school, verankerd in de

lokale omgeving, met de blik op de wereld, ge-

grond op een uitzonderlijk en grensverleggend
onderwijsconcept. De afgelopen drie jaar is er
op verschillende plekken en op verschillende

wijzen in de school gewerkt aan onze ontwik-

keling. Om die dynamiek in de school te vangen
was het noodzakelijk onze ontwikkelingen te
focussen tot drie speerpunten:
• Basis op orde

• Intensieve begeleiding
• Maatwerk

wereld. We zorgen ervoor dat het onderwijs

Deze drie speerpunten zijn uitgebreid bespro-

maar bieden tegelijkertijd ruimte aan indivi

de gemeenteraad, de medezeggenschapsraad,

past bij de maatschappelijke en politieke eisen,
dueel maatwerk. Dat kan niet zonder intensieve
begeleiding van leerlingen, die we zo helpen
de uitdaging van een uitzonderlijk grensver-

leggende persoonlijke groei aan te gaan, in een
omgeving waar ze ertoe doen.
De totstandkoming

Aan de realisatie van dit schoolplan ligt een

lange weg ten grondslag. De ambitie was en is
om een “levend” schoolplan te realiseren. Een

plan dat tot stand is gekomen dankzij heel veel

betrokkenen, dat iedereen kent en waaraan het
personeel zich verbindt.

ken met het bestuur, het managementteam,

onderwijsondersteunend personeel, leerlingen,

ouders en natuurlijk het onderwijspersoneel. In

deze bijeenkomsten is geestdriftig gewerkt aan
de totstandkoming van de RSG 2.0 20.

Dat was een mooi en leerzaam traject; ik heb

genoten van het enthousiasme, de betrokken-

heid en de gedrevenheid van alle betrokkenen

om van de RSG N.O.-Veluwe de mooiste school
van de Veluwe te maken.

Ron Dorreboom

uitzonderlijk grensverleggend

De tekst hieronder komt uit het strategisch beleidsplan 2010-2015. In feite kan deze
tekst onverkort overgenomen worden in dit plan. In de wereld van 2020 heeft de
school meer dan ooit de opdracht kinderen voor te bereiden op de samenleving van de
toekomst, die we nog niet kennen. De wereld verandert snel. Het onderwijs kan niet
aan de zijlijn blijven toekijken, maar dient een actief deelgenoot te zijn van de nieuwe
ontwikkelingen.
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Bekostiging

Identiteit

Openbaar onderwijs

Ambities Sectorakkoord OCW & VO-Raad

• Iedere leerling welkom

• Uitdagend onderwijs

• Iedereen benoembaar

• Eigentijdse voorzieningen

• Wederzijds respect

• Brede vorming voor alle leerlingen

• Waarden en normen

• Partnerschap in de regio

• Van en voor de samenleving

• Scholen als lerende organisaties

• Europees burgerschap

• Toekomstbestendig organiseren
• Nieuwe verhoudingen in
verantwoording en toezicht

Regionale context

Regionale context

• Economische visie stedendriehoek

• Samen sociaal krachtig Epe

• Demografische ontwikkeling
Veluwe

• Verbonden met Epe

• Samenwerkingsverband passend
onderwijs 2505
• Regionaal arrangement Apeldoorn

1.1. Identiteit
De RSG Noordoost Veluwe is een openbare, dus
algemeen toegankelijke school. Het openbaar
onderwijs kenmerkt zich door:

- algemene toegankelijkheid van leerlingen
Iedere leerling welkom is het centrale uit

gangspunt waarop het algemeen toeganke
lijk/openbaar onderwijs is gefundeerd. Dat
betekent overigens niet dat elke openbare

heid verwacht in het uitdragen van de eigen
levensbeschouwing.
- waarden en normen

Het wederzijds respect wordt mede vorm

gegeven door expliciet aandacht te besteden
aan de levensbeschouwelijke en maatschap
pelijke waarden in de Nederlandse maat

schappij. Juist met het oog op de aanwezige
diversiteit moet ook het belang van de

verworvenheden van onze democratische

school alle kinderen zou moeten toelaten.

rechtsstaat aan de orde komen. Deze verwor

kenmerken, zoals afkomst en levensovertui

relatieve neutraliteit ten opzichte van ieders

Het betekent wel dat de onderscheidende

ging geen rol mogen spelen bij de toelating,
en dat voor alle leerlingen een vorm van

passend onderwijs beschikbaar moet zijn.
- algemene toegankelijkheid van personeel
Iedereen die gekwalificeerd is voor een

bepaalde functie is in principe benoembaar

binnen het openbaar onderwijs. Aan leraren

en ondersteunend personeel wordt echter de
eis gesteld dat zij kunnen en zullen handelen

in overeenstemming met de beginselen ervan.
- wederzijds respect

Het gaat hierbij niet zozeer om de normale

omgangsvormen – die er natuurlijk ook toe
doen – maar om levensbeschouwelijke

overtuigingen van leerlingen en leraren. Van
leerlingen wordt met name het respecteren
van levensbeschouwing en opvatting

verwacht. Van het personeel van de school

wordt daarnaast met name terughoudend

venheden vormen de kaders waarbinnen de
levensovertuiging binnen het openbaar
onderwijs wordt vormgegeven.
- van en voor de samenleving

In de loop van de tijd is men meer en meer
waarde gaan toekennen aan onderwijs;

onderwijs is niet alleen van belang voor de
samenleving als geheel maar ook voor de

vorming en ontplooiing van het individu. De

overheid heeft het volgen van onderwijs dan
ook bevorderd. Sinds 1900 is er sprake van

leerplicht, die sindsdien qua leeftijdsgrens is
uitgebreid. Gezien het belang van onderwijs
moet de overheid voorzien in voldoende

scholen waar kinderen naartoe kunnen gaan.
Scholen die door of namens de overheid in

stand worden gehouden zijn altijd openbare

scholen op basis van scheiding tussen kerk en

staat. De overheid liet zich bij het besturen van
scholen leiden door democratisch bepaalde
uitgangspunten zoals behoorlijk bestuur,

uitzonderlijk grensverleggend

inleiding Zoals gezegd, het onderwijs wordt door haar omgeving op allerlei directe
en indirecte wijzen beïnvloed. De tijd dat het onderwijs zich voltrok binnen een verre
pedagogische provincie is voorbij. De school staat midden in de samenleving en de samen
leving manifesteert zich nadrukkelijk in de school. De nationale overheid, de branche
organisatie (VO-Raad), vakbonden, de lokale pers, de regio, de gemeente, belangengroepen,
ouders: allen oefenen een continue en vaak ongerichte druk uit op de school en de
ontwikkeling ervan. De RSG is zich bewust van deze druk en ziet deze als een kans om zich
verder te ontwikkelen als een “verbonden onderwijsinstelling”, een verbond tussen school
en omgeving in de breedste zin van het woord. In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen
rondom de school in beeld gebracht en logisch verbonden aan onze eigen ontwikkeling in
hoofdstuk 2 en 3.
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openheid, openbaarheid, zeggenschap en

materiaal beschikbaar. Nieuwe technologische

punten gelden ook voor verzelfstandigde

pedagogische en didactische uitgangspunten

baar onderwijs. De term ‘De school van en voor
de samenleving’ doet recht aan het karakter

van het openbaar onderwijs en benadrukt dat
de aandacht niet alleen gericht is op interne,
maar ook op externe aspecten.

1.2. Sectorakkoord VO – Ministerie
van OCW
In april 2014 heeft de VO-raad met de Minister

van scholen en docenten. ICT is geen doel, maar
een middel om gepersonaliseerd leren te
ondersteunen en meer maatwerk in het

voortgezet onderwijs te realiseren. Eigentijds

onderwijs vraagt om een organisatie die flexibel
en slim omgaat met onderwijssoorten, roosters,
groepsindelingen en de grenzen van de klas
muren. Het vraagt om goede huisvesting:

onderwijsinnovaties worden soms geremd door
de beperkte fysieke ruimte en mogelijkheden.

van OC&W een akkoord gesloten. Hieronder

Ambitie 3. Brede vorming voor alle leerlingen

gegeven. De scholen ontvangen extra middelen

voor op het vervolgonderwijs en op de arbeids

worden kort de ambities van dit akkoord weer
om deze ambities te realiseren. Dit document

geldt voor de ontwikkeling van de RSG als een

inspirerende onderlegger voor haar eigen beleid.
Ambitie 1. Uitdagend onderwijs voor
elke leerling

Alle leerlingen moeten aanspraak kunnen
maken op zinvol en uitdagend onderwijs

waarbij hun talenten worden aangesproken en
hun interesse wordt gewekt. Op dit moment

geven nog teveel leerlingen aan dat ze zich in

het onderwijs niet genoeg uitgedaagd voelen
of vervelen. De leerling volgt nog vaak de

structuur, terwijl de structuur de leerling zou
moeten volgen. De sector streeft er naar dat
maatwerk en meer gepersonaliseerd leren

voor alle leerlingen mogelijk wordt. Scholen
moeten in staat zijn het onderwijs zo in te

richten dat talent de volle ruimte krijgt en

leraren zijn toegerust om talent te signaleren
en uit te dagen. Individuele ontplooiing van

leerlingen blijft daarbij hand in hand gaan met

het leren in een sociale leergemeenschap. Leren
is een sociaal proces, leerlingen zijn sociale

Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen

markt, maar het voortgezet onderwijs bereidt
leerlingen ook voor op de maatschappij en

draagt bij aan de persoonlijke vorming van

leerlingen. Goed onderwijs speelt een belang

rijke rol in de sociale ontwikkeling van jongeren:
de overdracht van waarden, normen en gedra
gingen. Dit betekent dat er in het onderwijs

niet alleen aandacht is voor de cognitieve en

“Nederlandse kinderen
groeien op tot indivi
duele gelukszoekers.
Dat is riskant, vindt
hoogleraar pedagogiek
Micha de Winter.
Zo krijg je een samen
leving van egoïsten.
Ouders moeten hun
kroost weer idealen
bijbrengen.”

wezens en leren ook veel van elkaar. Kennis en

beroepsgerichte vaardigheden, maar dat het

sociale context.

en maatschappelijke vorming. OCW en de

vaardigheden krijgen pas betekenis binnen een

Ambitie 2. Eigentijdse voorzieningen

De maatschappelijke vraag aan het onderwijs

verandert. Leerlingen en ouders vragen vormen

van maatwerk en begeleiding die voorheen niet
mogelijk waren. Doordat de technologische

drempel lager wordt en marktpartijen inspelen op

bovengenoemde ontwikkelingen, komen steeds
meer digitale faciliteiten en digitaal leer

onderwijs ook gericht is op de persoonlijke

sector onderstrepen het belang van de brede
opdracht van het onderwijs en erkennen de
noodzaak van een goede balans tussen de

doeldomeinen van het onderwijs: kwalificatie,

socialisatie en persoonsvorming. Om zichtbaar
te maken op welke manier leerlingen gewerkt
hebben aan een brede voorbereiding op

hun toekomst en welke resultaten ze hierbij

geboekt hebben, gaat het voortgezet onderwijs
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participatie van betrokkenen. Deze uitgangs
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leerlingen een plusdocument meegeven. Dit

besturen en scholen van doorslaggevend

afgeronde (talent)programma’s, stage-vaar

personeel te betrekken bij deze transitie en

de leerling op het gebied van bijvoorbeeld

loopbaan, burgerschap, ondernemerschap,
creativiteit of sport staan beschreven.
Ambitie 4. Partnerschap in de regio

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op
het vervolgonderwijs, de arbeidsmarkt en

de samenleving. Het voortgezet onderwijs is
een strategische schakel in de leerloopbaan

van jongeren en daarom hebben de scholen
een belangrijke netwerkfunctie in lokale en

regionale gemeenschappen. Het VO zet in op
intensivering en verbreding van de samen
werking met:

• collega-scholen in de regio (po/vo en vervolg
onderwijs), gericht op het in stand houden
van een toegankelijk, breed en gevarieerd
onderwijsaanbod in de regio;

• collega-scholen en het voortgezet speciaal

onderwijs, gericht op het gezamenlijk vorm en
inhoud geven aan passend onderwijs en het
realiseren van een thuisnabij onderwijs
aanbod zo nodig in samenwerking met

gemeenten, jeugdhulp en zorgpartners;

het toeleverend onderwijs en het vervolg
onderwijs, gericht op goede doorlopende
leerlijnen;

• de lerarenopleidingen op landelijk en regio
naal niveau, gericht op een betere kwaliteit

samen op te trekken bij het anders organiseren
van leerprocessen. De tegenhanger van ruimte
vragen is ruimte bieden. Binnen de school,

aan de docent. Een cruciale randvoorwaarde
voor het realiseren van die ambities is een
lerende, veilige omgeving. Dat vraagt om

tijd voor docenten om zich verder te kunnen
professionaliseren, ruimte om maatwerk te
kunnen leveren en om het vertrouwen dat
zij degenen zijn die binnen een duidelijke

structuur en strategie leerlingen begeleiden in
het opdoen van kennis en vaardigheden. Het

realiseren van de professionele ruimte van de
leraar; de ruimte om zijn of haar expertise te

benutten ten dienste van onderwijskwaliteit
en het bieden van maatwerk aan leerlingen.

Leraren geven op individueel niveau, maar ook

op team-, sectie- of afdelingsniveau met elkaar
vorm aan (de ontwikkeling van) het onderwijs.
Die ruimte is altijd ingebed in het beleid van

de school. Besturen en schoolleiding activeren

docenten om hun eigen praktijk te onderzoeken
en ‘van binnenuit’ te verbeteren, altijd in

directe relatie met het verbeteren van het leren
door leerlingen. Schoolbesturen scheppen

randvoorwaarden (tijd, netwerkvorming) voor
de ontwikkeling van scholen als professionele

leergemeenschappen met een verbetergerichte
leercultuur.

van (de opleiding, begeleiding en professio

Ambitie 6. Toekomstbestendigheid organiseren:

leraren;

ontwikkeling

nele ontwikkeling van) startende en zittende
• het bedrijfsleven, gericht op het verrijken van
het onderwijs met de beroepspraktijk;

• wetenschaps- en onderzoeksinstituten,

gericht op het versterken van de relatie tussen
onderwijs en onderzoek;

• organisaties op het gebied van welzijn,
cultuur, sport e.d., gericht op de brede
ontwikkeling van leerlingen.

De sector laat het leerling- en sectorbelang

koppeling van onderwijs- en personeels

Voortdurende en gerichte professionalisering is
noodzakelijk om toekomstbestendig onderwijs

en de school als inspirerende leeromgeving voor
leerlingen adequaat vorm te kunnen geven.
Daarnaast draagt professionalisering van

leraren, schoolleiders en bestuurders bij aan het
vergroten van het vermogen van scholen om te

anticiperen op maatschappelijke ontwikkeling

en. Door krachtig in te zetten op een structurele
koppeling tussen onderwijs-, school- en perso

daarbij prevaleren boven het instellingsbelang.

neelsontwikkeling, beogen OCW en VO-raad het

Ambitie 5. Scholen als lerende organisaties

inhoud te kunnen geven aan een brede vorming

De docent is cruciaal voor het leren door leer
lingen. Voor docenten zal het inspelen op

ontwikkelingen in de omgeving van de school
en in de klas aan belang winnen. Het is voor

voortgezet onderwijs beter toe te rusten om
voor alle leerlingen, eigentijds onderwijs en

partnerschap in de regio. Bovendien levert het
een bijdrage aan de aantrekkelijkheid van

werken in het voortgezet onderwijs. Diverse

schoolplan 2016-2020

digheden en specifieke vaardigheden van

belang om leraren en onderwijsondersteunend

uitzonderlijk grensverleggend

is een persoonlijk document waarop succesvol

13

recente onderzoeken hebben laten zien dat

vormen van een (eind)oordeel over de uitkomst

nog veel kunnen winnen bij een samenhangen

als de kwaliteit onder de maat is. Deze positie

strategische, onderwijskundige doelen die zij
nastreven. OCW en VO-raad stimuleren de
versterking van het strategisch en samen

hangend HR-beleid van besturen en scholen.

De beweging naar toekomstbestendig onder

van de Inspectie – als uitvoerend orgaan van

dat toezicht – is geborgd in de Grondwet. De

taak van de Inspectie ligt echter breder, zoals
het voornemen tot de ontwikkeling naar ge

differentieerd en stimulerend toezicht laat zien.

scholen vergt aanpassing van het huidige

1.3.Regionale ontwikkelingen en
beleidsopgaven

We hebben nieuwe instrumenten nodig om de

Economische visie Stedendriehoek

te vergelijken. We kunnen het onderwijs van

Stedendriehoek, de regio waartoe ook de

wijs en verdergaande professionalisering van

sturings- en verantwoordingsinstrumentarium.
kwaliteit van onderwijs in brede zin te ijken en
morgen immers niet langer beoordelen langs

de kwaliteits- en opbrengstenlat van gisteren.
De inrichting van het extern toezicht en de

gebruikte kwaliteitsindicatoren hebben op

dit moment grote invloed op de wijze waarop
scholen invulling geven aan het onderwijs.
Ambitie 7. Nieuwe verhoudingen in
verantwoording en toezicht

Het beste recept voor goede resultaten is een
hoge mate van autonomie van besturen en

Uitgangspunt van de economische visie van de
gemeente Epe behoort, met Apeldoorn,

Deventer en Zutphen als grotere gemeenten, is
het versterken van het innovatief vermogen
door het intensiveren van gerichte samen

werking en het verhogen van de ondernemings
kracht. Vanuit de regio wordt gerichte netwerk
vorming gestimuleerd. Deze netwerkvorming

zal zich dienen uit te strekken over elk van de vier
O’s (ondernemers, overheid, onderzoeks
instellingen en onderwijs).

scholen gecombineerd met het afleggen van

Demografische ontwikkeling in de regio

aan. De sleutel voor een ‘goede school’ ligt

zullen de komende jaren te maken krijgen met

publieke verantwoording, zo toont onderzoek
besloten in de school zelf: in de schoolcultuur
en in de houding van toezichthouders, mede

zeggenschap, schoolleiding en docenten. In een
cultuur waar ook tegenspraak gestimuleerd
wordt en waar medezeggenschap van

ouders en leerlingen – als direct betrokkenen
– vanzelfsprekend is. Onderwijskwaliteit

hangt in sterke mate samen met het interne
kwaliteitsbewustzijn op alle niveaus: op

docenten-, team-, school- en bestuursniveau.

De belangrijkste uitdaging is dan ook om met

interne checks and balances een intrinsieke leeren verbetercultuur tot stand te brengen binnen

scholen. Alle professionals zijn eigenaar van hun
onderwijskwaliteit en hebben een belangrijke
rol bij het elkaar aanspreken op en verbeteren

De gemeente Epe en de regio Noordoost-Veluwe
demografische krimp in de vorm van ontgroen
ing en vergrijzing. De verwachting is een krimp

van ongeveer 20% in het leerlingenaantal in het
voortgezet onderwijs in de komende vijf jaar.

Daarnaast zal de economische focus in de regio

verschuiven naar een versterking van recreatie,
toerisme, wellness en zorg. De krimp en ont

groening zullen invloed hebben op het onder

wijsaanbod van het voortgezet onderwijs in de

regio. De komende jaren zullen, conform ambitie
4 van het sectorakkoord, onder leiding van een

externe regionale procesbegeleider de mogelijk
heden onderzocht worden van afstemming in
het aanbod van opleidingen van voortgezet

onderwijs binnen de regio Noordoost Veluwe.

van de onderwijskwaliteit. Voor het ontstaan

Samenwerkingsverband 2505 voor

sterken van de horizontale verantwoording is

De komende jaren zal passend onderwijs in de

van een interne ‘verbetercultuur’ en het ver

het essentieel dat leraren, scholen en besturen
zelf heldere maatstaven kunnen formuleren

voor goede onderwijskwaliteit. Toezicht vormt
in het verlengde daarvan het sluitstuk van

de verantwoordingsketen en is gericht op het

passend onderwijs

regio Apeldoorn geconcretiseerd moeten

worden met een passend aanbod voor alle

leerlingen, zo veel mogelijk binnen het reguliere
voortgezet onderwijs. Het samenwerkings
verband staat voor de uitdaging om een
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de inzet en koppeling van HR-beleid aan de

en van het onderwijs, met eventuele sancties

uitzonderlijk grensverleggend

besturen en scholen in het voortgezet onderwijs
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te staan. De jeugd

Demografische ontwikkeling in de regio

verdient daarbij extra
1995

2010

2020

2030

2040

Krimp

Totale bevolking

33.472

32.881

31.700

31.300

32.000

Ontgroening

Bevolking 0-20 jaar in%
Bevolking 20-65 jaar in%
Bevolking 65+ in %

23,98%
60,62%
15,40%

22,76%
57,47%
19,77%

20,18%
54,25%
25,55%

20,12%
50,47%
29,39%

22,18%
47,81%
30,00%

Totaal aantal huishoudens
Eenpersoonshuishoudens
Paren in %
Eenouderhuishoudens %
Overig in %
Gemiddelde huishoudgrootte

12.613
23,00%
73,39%
3,61%
2,65

13.699
28,74%
71,26%
5,42%
0,45%
2,37%

14.600
33.79%
60,68%
5,51%
0,69%
2,14

14.800
37.41%
57,14%
5,44%
0,68%
2,08

14.800
38.51%
57,14%
5,44%
0,68%
2,06

Vergrijzing
Huishoudenverdunning

ombuiging te realiseren in leerlingstromen

aandacht, zodat zij
de kans benutten

zich te ontwikkelen

tot een zelfstandige
en actieve burger.
Werk zien we als

het belangrijkste

instrument voor een
zelfstandig bestaan.
Inwoners voeren de

regie over hun eigen
leven, met oog en

zorg voor elkaar. Zij

zijn verantwoordelijk

vanuit het speciaal onderwijs naar het regulier

voor hun eigen leven, samen met hun naasten.

het regulier onderwijs in het aanbod van

netwerk van inwoners. De rol van de gemeente

onderwijs. Dit heeft grote consequenties voor

passende zorg, zodat verwijzing niet meer of in
ieder geval zeer beperkt hoeft plaats te vinden.
Regionaal Arrangement

In samenwerking met de scholen in Apeldoorn
e.o. is een regionaal arrangement ontwikkeld,
dat er voor zorgdraagt dat afdelingen en

opleidingen van de verschillende scholen

De gemeente zet in op versterking van het eigen
is om inwoners te faciliteren en stimuleren dat

zij mee (blijven) doen en de regie over hun leven

kunnen blijven voeren. Een ‘betrokken overheid’,
die continu de dialoog met inwoners zoekt en

vanuit een regisseursrol de faciliteiten schept die
inwoners in staat stelt om zelf aan het roer van
hun leven te blijven staan.

worden gewaarborgd en eventuele nieuwe

Via de driedeling leefbaar, ondersteuning en

georganiseerd overleg. De scholen hebben in een

vermogen voor verschillende groepen inwoners

ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden in

gezamenlijk convenant met de gemeenten, het

regionale bedrijfsleven en het vervolgonderwijs
afspraken gemaakt over het aanbod van
onderwijs binnen de regio Apeldoorn.
Voortijdig schoolverlaten

In het kader van het voorkomen van voortijdig
schoolverlaten vindt samenwerking plaats

met het MBO en het voortgezet onderwijs in

Apeldoorn e.o. Doel is het voortijdig schoolverlaten
te beperken door betere afstemming van op

zorg laten we zien hoe het zelf organiserend
er uit ziet.

Leefbaarheid

Het overgrote deel van de mensen (circa 85%)

is in staat het eigen leven goed te organiseren
met behulp van eigen talenten en netwerken.
Dagelijkse problemen lossen zij zelf of samen

met hun naasten op. De sociale infrastructuur
ondersteunt die zelfstandigheid. Deze goede
basis noemen wij ‘leefbaar’.

leidingen en het goed in beeld houden van

Ondersteuning

werking met de leerplichtambtenaren.

is er een groep van ongeveer 10% die er tijdelijk

1.4. Lokale omgeving

houden. Deze groep heeft extra ondersteuning

eventuele voortijdige schoolverlaters, in samen

Samen sociaal krachtig in Epe

In de visie van de gemeente Epe doet iedereen
mee in de samenleving. Dat vinden we niet

alleen van belang voor de inwoner zelf, maar ook
voor de gemeenschap. Tijdelijke tegenslag mag

er niet toe leiden dat mensen aan de kant komen

Naast deze brede groep van 85% van de inwoners

niet in slaagt het eigen leven goed op de rit te
nodig. Denk hierbij aan mensen die in een

sociaal isolement verkeren, werkloos raken of

problemen met de opvoeding van hun kinderen
ervaren. De problemen die zij ervaren kunnen
ze niet meer zelf of samen met hun naasten

oplossen. Voor hen is ‘ondersteuning’ beschikbaar
met een ambulant en tijdelijk karakter.
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PROCES
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Zorg

“De gemeente Epe hecht grote waarde aan het

5%) die structureel hulp en ondersteuning

voor openbaar voortgezet onderwijs in eigen

en/of complex van aard. Zonder ‘zorg’ zakken
zij door het ijs. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
dementerende ouderen, mensen met een

psychiatrische stoornis, mensen met ernstige
lichamelijke of verstandelijke beperkingen,
langdurig werklozen en multi-probleem

gemeente. Daarmee wordt het voor de jeugd

mogelijk vrijwel alle vormen van onderwijs voor

de leerplichtige periode dicht bij huis te volgen en
wordt aldus bijgedragen aan een aantrekkelijk
woon- en vestigingsklimaat voor inwoners en
bedrijfsleven”.

gezinnen. Deze mensen doen vaak een beroep

Het openbaar onderwijs in Nederland is – per

partners geleverd worden, waardoor afstem

overheid en staat dus onder democratische

op voorzieningen die door verschillende

ming belangrijk is: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan.

Driedelig leefbaar, ondersteuning & zorg

definitie – bekostigd en bestuurd door de

controle van de gemeenteraad van Epe. De

RSG Noordoost Veluwe wordt bestuurd door

de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs

Noordoost Veluwe en kent een structuur waarbij
toezicht en bestuur functioneel gescheiden zijn
binnen het stichtingsbestuur. De rector van de
school is tevens dagelijks bestuurder van de

bestuursstichting. De gemeenteraad van Epe
heeft de wettelijk verplichte bevoegdheden

behouden opdat het openbaar karakter van de
school gewaarborgd is.

De RSG heeft een regionale functie. Het is
raadzaam dat regelmatig op bestuurlijk

niveau afstemming plaats vindt vanuit het
perspectief van partnerschap. Van de RSG
Zorg (5%)

Intensieve, specialistische en/of lang
durige hulpverlening 2e lijn: individuele
of maatwerkvoorzieningen

Ondersteuning (10%)

Tijdelijke, ambulante en algemene
dienstverlening. 1e lijn: sociale wijkteam
en andere 1e lijns professionals.

Leefbaar (85%)

Mensen organiseren hun eigen leven,
met elkaar 0e lijn: Algemene
voorzieningen, vrijwillige inzet,
mantelzorg en burgerinitiatieven.

Om bovenstaande te realiseren zoekt de

gemeente steeds weer relevante partners, de

RSG is daarbij een van de partners als het gaat

om het onderwijs van 12 tot 18 jaar en dit wordt

bijvoorbeeld geconcretiseerd als het gaat om de
subsidie voor schoolmaatschappelijk werk.
Verbonden met Epe

Beleidsuitspraken gemeente Epe bij de verzelf
standiging van de RSG Noordoost Veluwe:

mag worden gevraagd om in het kader van de

zogenaamde horizontale verantwoording met
de gemeente, als belangrijke lokale partner,
overleg te voeren over hun activiteiten ten

behoeve van de jeugd. Het is aan de RSG en

het gemeentebestuur om hier goede invulling
aan te geven. De ontwikkeling van Europees

burgerschap wordt door de gemeente Epe ge
stimuleerd via de activiteiten van het Comité

Internationale Betrekkingen, waarin ook de RSG

participeert. Mogelijkheden voor internationale
samenwerking worden steeds weer onderzocht
en vormgegeven in concrete programma’s.
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nodig heeft. Hun problemen zijn langdurig

voortbestaan van de brede scholengemeenschap
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Tot slot is er een kleine groep mensen (circa

2.
ROUTE
UITZETTEN
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Routebeïnvloeders
Grondwet art. 23-1

Identiteit

Bekostiging

MISSIE

Sector akkoord VO-OCW

Leerconcept

VISIE

Onderwijs-idealen

Wetgeving

Regionaal beleid

Lokaal beleid

VISIE
Hoofdstuk 2

uitzonderlijk grensverleggend

MISSIE
Hoofdstuk 2

DOELSTELLINGEN
& STRATEGIE
Hoofdstuk 3

inleiding Onze missie en visie vormen de basis van onze doelstellingen en strategie de
komende jaren. In dit hoofdstuk gaat het om onze missie en visie en de onderliggende
waarden en identiteit van de school. Het realiseren van de missie en visie op basis van
ambities, strategie en doelen wordt geconcretiseerd in hoofdstuk 3. Het verschil tussen
waar we nu staan en waar we naar toe willen, creëert creatieve spanning. Deze spanning
is de aanjager voor de activiteiten van de komende jaren. De eerste stappen zijn al
genomen, de stip aan de horizon is gezet, onze gezamenlijke ambities bepaald. Wij gaan
de komende 5 jaar concreet aan de slag om de RSG toekomstbestendig te houden en nog
mooier te maken. Een uitdagende zoek- en ontwikkeltocht.
2.1. Missie 2.020
De RSG Noordoost Veluwe werkt dagelijks

actief en betrokken aan de kwaliteiten van haar
leerlingen en medewerkers, onder het motto
uitzonderlijk grensverleggend.

• Uitzonderlijk wat betreft haar aanbod van
tweetalig atheneum tot en met de basis

beroepsgerichte leerweg, maar ook via haar
bijzondere aanbod, zoals de sportklassen

binnen verschillende opleidingen, Cambridge
Engels, het tweetalig atheneum en een
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DOELEN &
STRATEGIE

passend aanbod op maat.

• Grensverleggend in haar verwachtingen van
de kwaliteit van onze begeleiding en onder

wijs, zodat onze leerlingen en medewerkers
met de opgedane kennis, vaardigheden en

zelfvertrouwen de uitdagingen van de steeds
veranderende omgeving met vertrouwen

tegemoet kunnen en durven treden, om door
te gaan waar anderen stoppen.

• Actief en betrokken in alle vormen van
samenwerking in en om de school

18

en identiteit

• De vorming van de leerling en

kan de school een wezenlijke bijdrage leveren
aan hun levensgeluk.

medewerker geeft ruimte aan

De RSG is grensverleggend

wikkeling van hoofd, hart en

laten gaan naar hun zone van naaste ont

zijn/haar individuele ont

Wij willen leerlingen en medewerkers op zoek

handen, binnen de ruimte van erkende

wikkeling. Wij dagen hen uit te zoeken naar de

ander, op basis van wederzijds respect

Leerlingen kunnen vaak meer dan ze vermoeden.

ongelijkheid, maar altijd in coöperatie met de
en vertrouwen.

• Het is de taak van onze school jonge mensen
op te leiden en te begeleiden tot onder

zoekende, zelfstandige, (zelf)bewuste en
verantwoordelijke medemensen.

• De RSG N.O.-Veluwe is een openbare alge
meen toegankelijke school, waar het ont

wikkelen en slijpen aan je identiteit centraal

staat. Een school van en voor de samenleving,
die zich kenmerkt door een vriendelijke,

ontspannen en rustige leer- en werkomge

ving, waarin we elkaar ontmoeten, kennen en
respecteren.

2.2. Visie 2.020
De RSG is uitzonderlijk

Uitzonderlijk zijn we in ons brede aanbod voor
onze leerlingen:

• Alle bestaande niveaus van het voortgezet

onderwijs worden aangeboden: atheneum,

havo, mavo, kaderberoepsgerichte en basis
beroepsgerichte leerweg.

• Een speciaal aanbod voor specifieke

doelgroepen: het tweetalig atheneum,

Cambridge Engels voor havo, sportklassen

havo/mavo en kader/basis, leerwegonder
steuning voor leerlingen van het vmbo.

• Individueel maatwerk op basis van interne

differentiatie en handelingsgericht werken
binnen al onze opleidingen.

• Het vmbo-programma dienstverlening en

producten, met de talentstromen techniek,
recreatie & toerisme en zorg & welzijn.

• Ruimte om extra aandacht te besteden aan

de talenten van onze leerlingen op cultureel,
creatief, sportief of technologisch gebied.

grenzen van hun mogelijkheden en capaciteiten.
Daar komen ze niet achter zonder intensieve

begeleiding en onderwijs op maat. Als wij op die
manier leerlingen laten ervaren wat ze kunnen,
heeft dat een sterk positief effect op hun

welbevinden en zullen hun prestaties stijgen is
onze verwachting. Zo blijken leerlingen steeds

weer hun grenzen te kunnen verleggen. Voor de
medewerkers van de school geldt in wezen

hetzelfde. Dit betekent dat ons onderwijs steeds
gedifferentieerder wordt. Wij hebben hoge

verwachtingen van onze leerlingen en mede
werkers en spreken dit ook naar hen toe uit.

Gerichte intensieve begeleiding om de drijfveren
en kwaliteiten van onze leerlingen in beeld te

brengen en te houden is hierbij onontbeerlijk.

Daarbij zoomen we niet alleen in op wat iemand
niet kan, maar zoeken naar wat hij of zij wel

kan, uitgaande van zijn of haar kernkwaliteiten.
Zo ontstaat een uitdagend en stimulerend
onderwijsklimaat, waarin de leerlingen de

ruimte krijgen om hun ontwikkelingsgrenzen te
ontdekken en te verleggen.

De blik van de school richt zich ook buiten onze
landsgrenzen. Internationale oriëntatie,

verdieping en stage vormen een wezenlijk

onderdeel van ons onderwijs. Natuurlijk geldt
dat voor ons tweetalig atheneum, maar ook

binnen de andere opleidingen leren wij leer
lingen om letterlijk over de grenzen heen te

kijken. Het is onze ambitie om onze leerlingen zo
goed mogelijk voor te bereiden op het leveren

van een volwaardige en constructieve bijdrage

aan de realisatie van een democratische wereld.
Daarbij staan de vensters van de school open en
richten we onze blik op onze steeds groter
wordende omgeving.

Wij vinden het essentieel om daar waar mogelijk

De RSG is uitzonderlijk grensverleggend

van onze leerlingen en medewerkers. Daarmee

uitzonderlijk en grensverleggend wil zijn.

bij te dragen aan de realisatie van de talenten

Hierboven is geschetst in welke zin de RSG
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Onze onderliggende waarden

uitzonderlijk grensverleggend

“De RSG is
uitzonderlijk
grensverleggend”
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en vergrijzing, zal van invloed zijn op onze

Dit schoolplan zet een route uit naar de directe

toekomst, zonder dat we daarin kunnen kijken.

leerling-instroom en kan uiteindelijk invloed

Het is tot stand gekomen via bevraging en

is het van belang dat de RSG zich onderscheidt in

betrokkenen. Door deze aanpak is een plan

effect hebben op ons onderwijsaanbod. Daarom
de lessen, de kwaliteit van de begeleiding en de
erkenning van de talenten van onze leerlingen.

Het is belangrijk de kwaliteit van de school goed

voor het voetlicht te brengen. Uiteraard blijft het
van belang te investeren in de kwaliteit van onze
medewerkers.

Strategische en inhoudelijke samenwerkings
vormen op lokaal en regionaal niveau zullen

dialoog van en met veel directe en indirecte
met commitment ontstaan dat richting geeft

en ons focust op de hoofdlijnen van de school.
Daarbij concretiseren we onze slogan

Uitzonderlijk grensverleggend de komende
vijf jaar in drie thema’s:

• De basiskwaliteit van basis naar beter

• Grensverleggende intensieve begeleiding
• Uitzonderlijk maatwerk

worden gezocht om ons brede onderwijspalet

Dit schoolplan is geen blauwdruk, maar een

we het bestaande durven los te laten bij het

maar de exacte route blijft onderhevig aan de

blijvend te continueren. Dit kan betekenen dat
verkennen van nieuwe mogelijkheden, nieuwe

kansen en nieuwe samenwerking en zo ook onze
grenzen te ontdekken en zo nodig te verleggen.
Het ene moment vereist dit een snelle inter

ventie, het andere moment vooral zorgvuldig

heid in onze bewegingen en acties, waarbij we
steeds onze route in het oog houden.

kaart om op te navigeren. De richting ligt vast,
omstandigheden. Die zullen ons steeds blijven
beïnvloeden en uitdagen, daarom is het van

groot belang te zeggen wat we doen, en te doen
wat we zeggen.

schoolplan 2016-2020

Epe/Heerde, waarin sprake is van ontgroening

uitzonderlijk grensverleggend

De demografische ontwikkeling van de regio

3.
ONZE
ROUTE
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inleiding Onderwijs is mensenwerk. Daarom is betrokkenheid van medewerkers en
andere betrokkenen bij dit schoolplan een voorwaarde. Het eindtraject is bepaald, de weg
er naar toe bewandelen we samen. Dat kan, want de in dit hoofdstuk geformuleerde
ambities voor de komende jaren komen niet uit het niets, maar sluiten naadloos aan op de
ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet op basis van het huidige strategisch
beleidsplan. Tegelijkertijd schetst dit nieuwe schoolplan een ambitieus vernieuwend
perspectief dat aansluit bij het sectorakkoord. Daarbij is geen sprake van revolutie, maar
van een logische ontwikkeling van onze school. Daarbij verandert de cultuur van onze
school, maar blijven medewerkers en andere betrokkenen onderdeel van dit veranderings
proces. Dat kan door elkaar vragen te blijven stellen, “goede gesprekken” te voeren en
kansen te zien, te benoemen en aan te grijpen.

STRATEGIE
Middelen

Van basis naar grens

Onderwijs
kwaliteit

Personeel
Omgeving

Grensverleggend
Uitzonderlijk maatwerk

Van basis naar beter

Uitzonderlijk
maatwerk

Grensverleggende
intensieve begeleiding
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Aanpak
In het kader van dit evolutief proces zijn op basis van onze
ontwikkeling drie beleidsambities geformuleerd:
• Basiskwaliteit van goed naar beter

• Grensverleggende intensieve begeleiding
• Uitzonderlijk maatwerk

De beleidsambities zijn voorgelegd bij onderstaande
betrokkenen bij de school:
• Leerlingen;
• Personeel;
• Bestuur;

• Management;

• Medezeggenschapsraad (ouders en personeel);
• Gemeenteraadsleden.

Via workshops hebben zij hun verwachtingen met

betrekking tot de “RSG van de toekomst” ingebracht.
Op grond van deze verwachtingen zijn de ambities
uitgewerkt.

De werkwijze was/is als volgt:
Verwachtingen in mindmaps
Beschrijving van de collectieve ambities
Formuleren van derden
Uitwerken van plannen
Bepalen van de middelen
Uitvoering van de plannen
Evaluatie

De doelen zullen worden geconcretiseerd in werkbare en

haalbare ontwikkelingsplannen per ambitie, voorzien van
een financiële paragraaf en op grond daarvan uitgevoerd
en geëvalueerd.
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3.1. VAN BASIS NAAR BETER
Verwachtingen leerlingen

Klas
Leerzame uitjes

Kleinere klassen

Rustig binnen komen

Vakdocent
Uitjes

Werkweken

Meer beweging

Niet teveel praten

Variatie in de les
Niet te streng
Humor

Vrolijk

Sierlijk

Minder huiswerk
Practica

Cabaretier

Verwachtingen personeel

Personeel
Teamteaching

Bevoegd en bekwaam

Betrokken & motiverend

Begrip voor de jeugd
Eigenaarschap

Ondersteuning in de klas

ICT bekwaam

Duidelijke regels

Voorbeeldfunctie

Respectvol en open

Flexibel/klantvriendelijk
ELO gebruiken

Afspraak = afspraak

Omgeving
Primair onderwijs

Goed contact ouders
Nieuwsbrief

Onderwijscontactmoment

Mbo/hbo/wo

Hier moet je zijn

Contact bedrijven &
instellingen
Bedrijfsconsulent RSG
Stages

Pers gebruiken

Afspraak = afspraak

Leercentrum ipv school

Verwachtingen stakeholders

Personeel
Multi-inzetbaar
Resultaatbewust &
verantwoordelijk
Vakkennis

Studentgericht

Opleiding op niveau
Trendsetter
ICT-vaardig
Sociaal

Doorbreken
vakeilanden

Omgeving
Open minded

Mbo/hbo/wo

Primair onderwijs
Mobiliteit

Overleg concullega’s

Partnerscholen zoeken
Relatie met gemeente

Interactief met maat
schappelijke organisaties
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Mentor
Minder bemoeien

Individuele begeleiding
Zelf mentor kiezen
Humor

School
Vriendelijk

Geen lesuitval

Pinautomaat

Stimuleren

Zitplekken met
zachte stoelen

Eerlijk rooster

Uitleg over de klas
Betrouwbaar

Organisatie
Aanspreken & veilig
Verantwoordelijkheid
op juiste plek
Terugdringen lesuitval

Knopen doorhakken

Samenwerking afdelingen
Ondersteunend primair
proces

Transparant

Zelfsturende teams

Game kamer

Site up-to-date

Begeleiden & verbeteren
processen

Social media gebruiken

Basisstructuur

Duidelijke en heldere koers
Talenten benutten
Teamcoaching

Platte organisatie

Facilitair voor leerlingen
Leerlingenraad serieus

Nieuwe organisatievormen

Meer praktijk
Huiswerkuur

Gebouw/inventaris & ICT

Communicatie op orde &
dagelijkse aandacht

Organisatie
Flexuren in
basisstructuur

iPads

Straffen op pesten

Digi-omgeving

Werk- & studieplekken
Uitdagende
mediatheek 24/7

Lokalen netjes

Meer parkeerplaatsen
Extra laptops

ICT moet werken

Rust op de gangen

Gebouw/inventaris & ICT
Kleurrijk & flexibel

Vervangen wat moet

Multi-functioneel

Werk- & studieplekken

ICT op orde

Beta hoek

Transparant

Herkenbare units
Eigentijds
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3.1.1. Ambities

instructies, gebruikmakend van verschillende

Leerlingen

differentiatiemodellen, het gericht gebruiken

school die hen helpt te bereiken
wat ze kunnen en willen, in een
goede sfeer. We willen daaraan
werken vanuit een ordelijke en

stabiele basis. We willen onder

wijs bieden dat de kwaliteitstoets
van de inspectie voor alle

opleidingen in de school structureel kan door
staan. Die basis staat voor rust en regelmaat
als fundament van ons dagelijks handelen.

Vanuit deze veilige en stabiele basis van rust en
vertrouwen gaan we op zoek naar de grenzen

van de leerlingen. Grensverleggend onderwijs

zoekt naar de mogelijkheden van de leerling wat
betreft kennis, vaardigheden en competenties.
We hebben hoge verwachtingen van al onze

leerlingen en spreken dat ook naar ze uit. Nieuwe
dingen leren gaat niet vanzelf. Het kost kracht en
vraagt verbeelding. De RSG daagt leerlingen uit

een stapje verder te gaan en hun grenzen steeds

verder te leggen. Ze moeten daarbij in veiligheid

van hun fouten mogen leren om daarvanuit door
te gaan waar anderen stoppen.

van eigentijdse media en relevante toetsen als
(diagnostische) meetinstrumenten. We laten

ons hierbij inspireren door de negen didactische
strategieën van Marzano en de vijf rollen van de
leraar van Slooter. Zo ontstaat wat wij noemen
de doordachte les.

Medewerkers (OP/OOP)

Parallel aan de hoge verwachtingen met

betrekking tot onze leerlingen gelden deze

ook voor al onze medewerkers. Zij dienen in
staat gesteld worden zich grensverleggend

te ontwikkelen. Dit betekent dat hun leiding

gevend-, pedagogisch- en didactische repertoire
up to date is. Daarvoor is het van belang dat

wij dagelijks met elkaar op basis van erkende
ongelijkheid van talenten/kwaliteiten

durven en willen leren en dat we over een

gemeenschappelijke taal beschikken om ons
hier stap voor stap in te ontwikkelen. Iedere

medewerker is bij uitstek de ambassadeur van
de gezamenlijke ambities van de RSG. Hij/zij
verbindt zich aan de leerlingen, is betrokken

en enthousiast, staat open om te leren, durft

te confronteren, toont respect en fungeert als
voorbeeld. De leerlingen hechten waarde aan

vrolijke en begripvolle medewerkers met humor.

Negen didactische strategieën
Percentielwinst
Identificeren van overeenkomsten
en verschillen

.45

Samenvatten en notities maken

.34

Inspanningen bevestigen en erkenning geven

.29

Huiswerk en oefening
Non-verbale representatie
Coöperatief leren
Doelen stellen en feedback geven
Vragen formuleren en hypotheses testen
Vragen stellen om voorkennis te activeren,
leerstof georganiseerd aanbieden

.28
.27
.27
.23
.23
.22

Daarnaast verwachten zij van de docenten

bekwaamheid in het uitleggen van de leerstof,
geduld en stimulans. Voor het personeel is

permanente educatie dan ook onontbeerlijk,
deels via individuele loopbaantrajecten als

training, scholing en coaching, maar vooral

ook via lerende, betekenisvolle teams, zoals
onderwijsteams, secties en projectteams
(expertteams).
Organisatie

De organisatie hoort transparant te zijn, en

dienstbaar aan het leerproces van de leerlingen
en de ontwikkeling van het personeel. Er vindt

permanent reflectie plaats of ontwikkelingen in
De doordachte les

De kwaliteit van ons onderwijs wordt

bepaald door de kwaliteit van de individuele
les. Daarbij gaat het om gevarieerde

effectieve lessen, met duidelijke wederzijdse
verwachtingen en beschreven doelen, een

heldere (eenduidige) lesstructuur, passende

de school een concrete bijdrage leveren aan de

verbetering van het primair proces. De professio
nals worden in de gelegenheid gesteld zich te
ontwikkelen in betekenisvolle teams, waarbij

nagedacht kan worden over de meest wenselijke
organisatiestructuur. Het is de uitdaging hier

concreet handen en voeten aan te geven in een
kritisch samenspel tussen leerlingen, ouders,
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Onze leerlingen verwachten een

didactische strategieën en werkvormen, interne

uitzonderlijk grensverleggend

“Nieuwe dingen leren
gaat niet vanzelf. Het
kost kracht en vraagt
verbeelding. De RSG
daagt leerlingen uit een
stapje verder te gaan
en hun grenzen steeds
verder te leggen.”
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medewerkers en schoolleiding, ieder vanuit zijn/

De verwerking van de taken en opdrachten vindt

len tot een flexibele professionele lerende

een evenwichtige afwisseling tussen leren in

fundament van rust en regelmaat, maar steeds

beter passend bij de individuele leervraag van de
leerling. Het traditionele op aanbod gebaseerde

uur-vak-docent-lokaalmodel biedt onvoldoende
mogelijkheden dit ook in te toekomst te reali

seren. De leerlijnen van de leerlingen op basis
van individuele dan wel meer collectieve

leervragen zullen de inhoud van het onderwijs
en de organisatie hiervan in de vorm van een
rooster beïnvloeden.

De sectie draagt voor haar eigen vak de verant
woordelijkheid over de aan te bieden leerstof
voor alle opleidingen. De vakdocenten zijn de
professionals en zij weten welke kennis en

vaardigheden de leerlingen op welk moment
dienen te verwerven om een vervolgstap te

kunnen maken. De sectie omarmt deze professio

werkruimten en binnen lokalen vormgegeven.
Het onderscheid tussen les en zelfstandig

werken wordt hiermee minder scherp terwijl de
basiskwaliteit minstens gegarandeerd blijft.

Deze aanpak vraagt om een flexibele inzet van

leerpleinen: soms fungeert een leerplein als een
ontmoetingsruimte, het andere moment als

een taakverwerkingsplek of een plek om een

individuele toets te maken. Leerlingen spreken
nadrukkelijk de behoefte uit voor praktisch

georiënteerd onderwijs voor alle niveaus, maar

ook voor stilteruimtes en ontspanningsplekken.
Het gebouw zal de komende jaren een afge

wogen mix tussen traditioneel en eigentijds

onderwijs weerspiegelen, waarin de leerlingen

en het personeel zich thuis voelen, en waarin de
basiskwaliteit op een hoger plan gebracht kan
worden.

nele ruimte en fungeert als een betekenisvol

3.1.2. Doelen

en de plaats ervan in het curriculum, de wijze

Algemeen

vakdidactiek) en de vormgeving van differentia

• dragen zorg voor een basisklimaat van rust en

team met betrekking tot de keuze van de leerstof
waarop de leerstof wordt aangeboden (de

tie. Hierbij is het afgesproken vakopleidingsplan
richtinggevend.

Gebouw en gebruik van media

De wijze waarop leerlingen leren vraagt om een
daarbij passend gebouw. Zeker als we daarbij

meer maatwerk willen bieden, heeft de school
meer nodig dan lokalen. Denk aan gespreks

Leerlingen en medewerkers:

regelmaat en goede resultaten;

• hebben grensverleggende verwachtingen van
elkaar en spreken deze op een professionele
wijze naar elkaar uit;

• erkennen fouten en gebruiken die om

professioneel te leren en het de volgende keer
beter te doen.

ruimten voor kleine groepen, een minitheater

De doordachte les

instructies, een eigentijdse mediatheek, leer- en

• vinden plaats binnen een beschermd

voor presentaties, een collegezaal voor colleges/
studeerpleinen, laboratoria, werkplaatsen voor

De lessen op de RSG:

pedagogisch en didactisch klimaat;

beroepsoriëntatie en ateliers. Het landschap van

• zijn gevarieerd, stimulerend en uitdagend;

verschillende werkruimten waar leerlingen

• sluiten inhoudelijk aan bij de negen

de school verandert in een mix van lokalen en

zelfstandig of in groepen werken aan vaardig
heden, competenties en kennis. In de ideale

• zijn gebaseerd op beschreven doelen;

didactische strategieën met de grootste

percentielwinst, omschreven door Marzano;

situatie is het gebouw verdeeld in herkenbare en

• kennen een heldere (eenduidige) lesstructuur

medewerkers, zodat er sprake is van eigenheid

• zijn gebaseerd op de vijf rollen van de docent,

betreffende opleiding.

• zijn zoveel mogelijk intern gedifferentieerd;

onderscheidende domeinen voor leerlingen en
en verbinding tussen de medewerker en de

Leerlijnen per opleiding worden omgezet in

concrete taken en studiewijzers welke via eigen
tijdse media worden aangeboden.

met korte instructies;

omschreven door Slooter;

• bieden leerlingen de kans gebruik te maken
van diagnostische toetsen;

• maken gebruik van diverse eigentijdse media.
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organisatie. Een organisatie gegrond op het

deels ook plaats via interactieve media. Zo wordt

uitzonderlijk grensverleggend

haar unieke rol. Zo kan de school zich ontwikke
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Docenten, ondersteunend

personeel en management:
• beschikken over een

leidinggevend, pedagogisch en

didactisch repertoire dat up-todate is;

• erkennen elkaars ongelijkheid
en kunnen hier mee omgaan

• erkent wederkerigheid in de communicatie,
de unieke rollen en zoekt steeds naar
verbindingen;

• stelt zich open voor nieuwe

organisatievormen die afwijken van het
klassikaal roosteren;

• legt de verantwoordelijkheid voor de inhoud en
vorm van de aangeboden leerstof bij de secties.

(functionele confrontatie);

Gebouw

zijn betrokken en enthousiast;

• ontwikkelt zich tot een landschap van

• verbinden zich aan de leerlingen,
• tonen respect voor de leerling
en elkaar en fungeren als

• staan open om te leren;

• stellen duidelijke regels en grenzen;

Het gebouw van de RSG:

verschillende werkruimten zoals (mini)-

lokalen, gespreksruimten, een mini-theater
voor presentaties, een collegezaal, een
eigentijdse mediatheek, leerpleinen,

laboratoria, werkplaatsen en ateliers;

• hanteren een gemeenschappelijke taal.

• is verdeeld in herkenbare en onderscheidende

Organisatie

• krijgt mede vorm door betrokkenheid van

De organisatie van de RSG:

• staat ten dienste aan het primair proces;
• geeft verantwoordelijkheid aan de

medewerkers om kwalitatief hoogwaardig
onderwijs te verzorgen;

• creëert de mogelijkheden voor een

professionele dialoog van aanspreken en
verantwoorden;

• verwacht dat het personeel zich verbindt aan
de gemeenschappelijke doelen;

domeinen;

leerlingen en medewerkers bij de inrichting,

vormgeving en het onderhoud van het eigen
domein;

• beschikt over eigentijdse media/ICT-

faciliteiten om gedifferentieerd onderwijs te
bieden;

• kent ruimtes om te ontspannen en te
ontmoeten.

schoolplan 2016-2020

voorbeeld;

Medewerkers

uitzonderlijk grensverleggend

“Iedere medewerker is
bij uitstek de ambassa
deur van de gezamen
lijke ambities van de
RSG. Hij/zij verbindt
zich aan de leerlingen,
is betrokken en enthou
siast, staat open om te
leren, durft te confron
teren, toont respect en
fungeert als voorbeeld.”
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3.2. GRENSVERLEGGENDE INTENSIEVE BEGELEIDING
Verwachtingen leerlingen

Organisatie
Huiswerk vrij
Bijlessen

Sportklas AVO

Zelf werken in tussenuren
Vertrouwenspersoon
Max. tot 15:00 uur

Buitenschoolse
activiteiten

Kwaliteit van de les
Oplossen
Helpen

Begeleiden bij een
onvoldoende
Muziek in de klas

Boeiender
3R

iPad in de les

Toetsen snel nakijken

Verwachtingen personeel

Coaching leerlingen
Gespreksvaardigheden
Vakgerichte
begeleiding
Ontwikkeling
leerling centraal

Diagnostische
vaardigheden
Verdieping
in relatie

Persoonlijk leerplan

Coaching van elkaar
Trots op de RSG
Teamgeest
360 graden
feedback
Collegiale
consultatie

Opvoeden

Samen ontwikkelen
Voorbeeld functie
Intervisie

Verwachtingen stakeholders

Organisatie
Content variatie

Docent op afstand

Begeleiding op maat

Andere discipline
bij leerlingen

Flexibele organisatie
Zelfsturende teams

Soms grote/soms kleine
groepen

Personeel
Betrokken & toegerust

Gekwalificeerd

Zelfstandig werken
ICT-bekwaam

Culturele vaardigheden
Mindset change

Coachen leerling & elkaar
Toegepaste vakkennis
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Gebouw
Meer keuze in de kantine
Grotere kluizen

Zitplekken

Veilige sfeer

Stopcontact

Lekkere stoelen

Prettige werkplekken

Teamgeest

Online - school

Praten

Helpen

Ruimte voor jezelf
Begeleiding bij zelf
standigheid

Gebouw
Huiswerkplekken

Mentor
Niet met alles bemoeien
Vertrouwen
Uitjes

Organisatie

Teamcoaching

Flexibel rooster

Staan, zitten &
beweegplekken

Service gericht

Gespreksruimten

Je echt leren kennen

Trots op de RSG

Mensen van buiten
betrekken

Toetsen voor groei
Continu rooster

Studieplanner breed
Dienstverlenend

Kwaliteiten personeel
inzetten

Gebouw/inventaris
Leerpleinen

Spreekruimtes

Ontmoetingsplekken
Instructie ruimten

Langer open

Multi-functioneel
Skill-labs
ICT

Laboratoria

Omgeving
Contact primair onderwijs
Contact vervolgonderwijs

Blik naar buiten

Omgevings bewustzijn
Trots om RSG-er te zijn
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3.2.1. Ambities

De RSG wil voor de leerlingen een plek bieden

Leerlingen

kunnen zijn, waar ze dagelijks met plezier naar

waar ze gewaardeerd worden, waar ze zichzelf

onderwijs zijn volop in ontwikke
ling. Ze hebben behoefte aan

erkenning van en waardering
voor hun sociaal-emotioneel

functioneren tijdens de puber
teit. De leerlingen vragen en

verdienen begeleiding bij hun

zoektocht in het leven en leren
en hun vervolgloopbaan. Zij

verdienen begeleiding die nabij
is maar ook ruimte biedt, een

duidelijke structuur biedt, maar tegelijkertijd
open vragen stelt, die verantwoordelijkheid

geeft, maar die ook van de leerling terugverwacht.

Grensverleggende verwachtingen

toe gaan, waar serieus nemen serieus is en

waar er naar ze geluisterd wordt. Tegelijk stelt

de school duidelijke eisen aan de leerlingen en
worden leerlingen in veiligheid aangesproken
op hun verantwoordelijkheid. We delen onze

grensverleggende verwachtingen met hen. We
missen leerlingen als ze er niet zijn en onder

nemen actie om te achterhalen waarom ze er
niet zijn.

Begeleiders

Voor de begeleider, of dat nu een mentor, vak

docent, conciërge of een onderwijsassistent is,
is het een uitdaging om steeds weer de juiste

begeleidingsbehoefte in te schatten en daarop
in te spelen. Om dit te realiseren dienen de

medewerkers hun kwaliteiten, competenties en

bekwaamheden verder te ontwikkelen. Dat kan
via diverse gerichte trainingen en opleidingen
op maat. Denk aan gesprekstechnieken, de

mentorhouding, feedback geven en ontvangen,

Ve

baangesprekken, collegiale consultaties,

VRIJHEID IN
GEBONDENHEID

ng
rdi en
oo
tw - vrag
ran
Ve ggen
e
afl

ran
t
ne woor
me de
n-g lijk
eve heid
n

begeleidingsmodellen en interventies, loop

ZELFSTANDIGHEID
SAMENWERKING

beeldcoaching, super- en intervisie of (externe)
coaching. Zo toegerust kunnen begeleiders de

leerlingen helpen hun schoolcarrière succesvol
te doorlopen. Daarbij gaat het erom leerlingen
zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht te

laten komen, hen te helpen bij het maken van

keuzes op allerlei niveaus, hen te ondersteunen
bij het maken van stappen in hun loopbaan en
Vertrouwen
schenken-vragen

Naast bovengenoemde erkenning is

vertrouwen een kernbegrip. Op basis van de

grensverleggende verwachtingen bieden we

hen te helpen resultaten te behalen die passen

bij hun mogelijkheden en bij de opleiding waarin
ze zijn terechtgekomen.
TROA

vertrouwen en vrijheid in gebondenheid. We

Bewustzijn

daar ook op en verwachten die reflectie ook van

Toekomstbeeld  
Realiteit

en succes maar ook teleurstelling en fouten

Verantwoordelijkheid

geven verantwoordelijkheid, maar reflecteren

de leerling. Blijdschap en plezier, ontwikkeling
worden erkend. Door de ervaringen open te

bespreken kunnen ze worden gebruikt als basis
voor de verdere ontwikkeling, om “het morgen
een beetje beter te doen”. Zo ontstaat bij de
leerling meer eigenaarschap van het eigen
leerproces.

T= TOEKOMST
R= REALITEIT
O= OPTIES
A= ACTIES

Opties

Acties
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Leerlingen in het voortgezet

uitzonderlijk grensverleggend

“Door de ervaringen
open te bespreken
kunnen ze worden
gebruikt als basis voor
de verdere ontwik
keling, om “het morgen
een beetje beter te
doen”. Zo ontstaat
bij de leerling meer
eigenaarschap van
het eigen leerproces.”
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Basis voor deze begeleiding is het voortdurend

vragen dan een leerling uit het atheneum en een

van het TROA-principe, dat weer afgeleid is van

alle leerlingen maken een groei door van minder

met elkaar in gesprek te blijven. Dat kan op basis
het GROW-model (zie TROA-schema).

jongere leerling andere dan een oudere, maar

naar meer zelfstandigheid. Vanuit dit gezamen
lijk kader is het aan de verschillende mentoren
en/of afdelingen hier vorm en inhoud aan te

Peer-to-peer coaching

geven en hierover duidelijk te communiceren

aan leerlingen en ouders en verantwoording af
te leggen aan de schoolleiding. Het adaptief

MATE VAN BEGELEIDING

Er zijn altijd leerlingen die behoefte hebben
MATE VAN ZELFSTANDIGHEID

aan een sterkere vorm van begeleiding, en

met de invoering van passend onderwijs is die
groep groter geworden. Daarbij kunnen de

Leerjaar

1.

2.

3.

Mentoraat

5.

4.
Tutoraat

6.
Peer-to-peer

eerstelijnsbegeleiders ondersteund worden
door de tweedelijnsbegeleiders van het
Pluspunt.

Goede begeleiding levert een bijdrage aan de

De medewerkers van het Pluspunt onder

hen voor te bereiden op de wereld en hun plaats

sommige gevallen complexe begeleidingstaken.

bewuste socialisatie van onze leerlingen om

daarin. Daarbij begeleiden wij de leerlingen naar
een steeds grotere mate van zelfstandigheid.
Een model dat met name de atheneum- en

havoleerling begeleidt tot meer zelfstandigheid
en dat helpt bij het maken van bewuste keuzes

kan het model van mentor naar tutor naar peerto-peer-coaching zijn (zie schema hierboven).

De uitingsvormen van de intensieve begeleiding
zijn divers. Een leerling van de basisberoeps
gerichte leerweg stelt andere begeleidings
Adaptief onderwijsmodel van Stevens

steunen de begeleiders bij het uitvoeren van in
De multidisciplinaire benadering zorgt voor
synergiewinst. De kracht van de Pluspunt

medewerkers is dat zij niet alleen “hands-on”

adviseren, maar ook werken aan het versterken
van de deskundigheid van de begeleiders in de
school. Met het oog op de ontwikkelingen in

het (passend) onderwijs is de doorontwikkeling
van het Pluspunt naar een breed gedragen

“expertisepunt” van groot belang. De opge

bouwde expertise komt daarmee optimaal tot

zijn recht. Binnen de schaal van onze school zijn
en blijven de lijnen kort.

De RSG wil voor leerlingen ook buiten schooltijd
“a place to be” zijn. Een actieve leerlingenraad,

met actieve commissies (beleidsmatig, cultureel

INTERACTIE

en feesten), ondersteund door medewerkers,

draagt bij aan de unieke en eigen sfeer van de
RSG. Juist deze sfeer bepaalt voor een groot
UITDAGING

ONDERSTEUNING

RELATIE

bij leerlingen en personeel. De verbinding

met de ambitie grensverleggende intensieve

KIND
COMPE- AUTOTENTIE NOMIE
INSTRUCTIE

deel het gevoel van betrokkenheid en veiligheid

KLASSENMANAGEMENT
VERTROUWEN

begeleiding is hiermee gelegd.

uitzonderlijk grensverleggend

werkbaar referentiekader (zie schema hiernaast).
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onderwijsmodel van Stevens biedt hiervoor een
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Vertrouwenspersonen

Ondersteunings
coördinator

Leerlingbegeleiding
SMW

Ortho
CIG
AB

PRIMAIR PROCES
(lessen/mentoriaat)

Intake

Leerplicht

Pluspunt

Schoolarts
Tactus
Dyscalculie
Dyslexie

MOO

Jeugdagent
Opvanglokaal

Plusklas
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Leerlingen op de RSG:

• krijgen een beschermde en veilige plek om
zich te ontwikkelen tijdens de puberteit;

• krijgen vanuit erkenning voor wie ze zijn de

gelegenheid zich te ontwikkelen op basis van

een handelingsplan voor een leerling te
ontwikkelen en uit te voeren;

• Is in staat een adequate relatie te onder
houden met de ouders/verzorgers;

• is dagelijks op zoek naar de kwaliteiten van
de leerling.

hun eigen talent;

Organisatie

uitgedaagd deze ook te nemen;

• biedt voldoende faciliteiten om de begeleiding

• krijgen verantwoordelijkheid en worden
• worden stap voor stap begeleid naar een
grotere mate van zelfstandigheid.

Medewerkers

De begeleider:

• zit in positieve zin dicht op de leerling

(nabijheid en geborgenheid), begrijpt de

puberale onafhankelijkheidsdrang van de
leerling en kan goed manoeuvreren in dit
spanningsveld;

• is bekwaam in het doorzien van de juiste

begeleidingsbehoeften (pedagogisch en

De schoolorganisatie van de RSG:

kwalitatief hoogwaardig vorm te geven;

• geeft de begeleider mogelijkheden voor
scholing, ontwikkeling en opleidingen

met betrekking tot de doelen genoemd bij
personeel;

• draagt zorg voor de tweedelijnsprofessionals
ter ondersteuning van de begeleider van de

leerling via de inzet van de interdisciplinaire
expertise van het Pluspunt;

• biedt de leerlingenraad ruimte en
ondersteuning;

didactisch) van de leerlingen en kan daar op

Gebouw

in de begeleiding in en buiten de klas;

• biedt voldoende ruimten om in rust

een adequate en passende wijze op reageren
• begeleidt de leerling gericht, met behulp van

Het gebouw van de RSG:

gesprekken te kunnen voeren met leerlingen;

passende methodieken op het gebied van de

• kent ontmoetings- en ontspanningsruimten

mentorlessen als vaklessen;

• biedt faciliteiten om naast de lessen te leren

leer- en loopbaan van de leerling, zowel in de

• is in staat de leerlingen te begeleiden naar een
steeds hogere mate van zelfstandigheid;

• is in staat handelingsgericht met de leerling te

werken op basis van een planmatige benadering;

in een huiselijke sfeer;

in studiepleinen, mediatheek, ateliers en
laboratoria.
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Leerlingen

• is in staat in samenwerking met het Pluspunt

uitzonderlijk grensverleggend

3.2.2. Doelen
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3.3. UITZONDERLIJK MAATWERK
Verwachtingen leerlingen

Klas
Elkaar helpen

Gaming in de school
Steunen

Zelfvertrouwen geven

School
Speciale talent klassen
Uitdagen

Vrolijke lokalen

Passende meeloopdagen
Samenwerken & talent
ontdekken van elkaar

Inrichting: schuifdeuren /
dakterras /metalic design

Toernooien

Focus op talent

Elkaar helpen

Theorie in praktijk brengen

Gaming in de
school

Communicatie beter

Steunen

Planvrijheid

Meer: sport /
techniek /muziek

Verwachtingen personeel

Organisatie
Communicatie

Tijd voor overleg

Doorbreken eilanden

Goed en flexibel rooster
Van klas naar leerjaar
Van eenheid maar
maatwerk (diploma)

Personeel
Leerling verantwoordelijk
eigen leren, ruimte geven

Werkdruk monitoren

Expertteams vs afdelingen

Mentor=spil

Werkdag 8:00-17:00

Structuur & evenwichtige
opbouw

Differentiatie

Toezicht faciliteiten

Vrijheid voor personeel
Inspraak leerlingen

BYOD

Coachen

Verbinding met doelgroep
RT

Inzet op basis van talent

Onderwijsassistenten
Ontwikkeltijd
Faciliteiten

Scholing voor maatwerk

Flexibel & breed inzetbaar

Verwachtingen stakeholders

Organisatie
Flexibel

Onderwijs volgt leerling
Individuele trajecten:
andere organisatie
Personele talenten waarderen (kijk wat je kan)

Zelfsturende teams
Zelfstandige teams
Vorm=middel

Focus op opbrengsten

Zelfstandig inschrijven
Ruimte voor snelle
leerlingen

Personeel
Zelfsturende teams
Teamwork

Vakkennis vasthouden

Competenties aanpassen

Coach=1 op 1

Bedrijfsleven betrekken

Spiegelaar

Communicatie

Zonder rooster werken

Meer handen voor de klas
Theorie verbinden
aan praktijk

38
37

Nieuwe talenten
verkennen

Betrokken &
communicatie
Rekening houden
met huiswerk
Eigen keuze mentor

Klachten over docenten
serieus nemen
Meer doen
Korte efficiënte lessen
Enthousiast/aardig

Studiegerichte begeleiding Warm weer naar buiten

Begrijpen

Talentopdrachten

Gymdocent voor talent
Begeleiding op maat

Erkenning sterk/zwak
leerlingen
Eigen niveau
Sneller cijfer

Gebouw
Taalpleinen
BYOD

Echte mediatheek

Werkplekken
Stille ruimtes

Iedere lokaal digibord

Laptop voor docent

Talent ouders inzetten

Verbinding vervolgonderwijs

Praktijkpleinen

Kennis van buiten naar
binnen

Netwerk bedrijven:
coördinatie door docent

Schuifdeuren

Buitenschools aanbod:
drama/muziek/sport

Verbinding met Epe

Geen lokalen
Open

Gebouw
Flexplekken

Minder klassikaal
BYOD

ICT-State of the Art

Omgeving

Werken
vanuit huis
Eigentijds
onderwijsaanbod
Los van uur, vak,
docent & lokaal

Ouder participatie

Buitenschools leren: stages

Omgeving
Junior College
Maatschappelijke
stage
Leerlingvriendelijk

Stages

Blik op de samenleving
Inspraak leerlingen

Doorlopende leerlijnen
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Talent excursies

Praten over talent

Vakdocent

uitzonderlijk grensverleggend

Mentor
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Competenties
RK
WE

we leerlingen de ruimte willen geven voor

ontwikkeling van en vanuit hun talent. Op

dezelfde wijze willen wij medewerkers de ruimte
geven zich te ontwikkelen, passend bij hun

talent. Dat betekent dat er vanuit de begeleiding
van leerlingen aandacht is voor verkennen,
herkennen en erkennen van het talent van

leerlingen. Op dezelfde wijze dient de school
aandacht te hebben voor het onderzoeken

en inzetten van talent van medewerkers. Dat
kan alleen door leerlingen zoveel mogelijk

maatwerk te bieden in het onderwijs. Als we
medewerkers de gelegenheid bieden dat te

Samenwerken
Sociale en Culturele vaardigheden
Communiceren
Kritisch denken
Creativiteit
Probleem oplossend vermogen
ICT-geletterdheid

doen op een manier die het beste bij hun talent
past, ontstaat de school die we willen zijn:

een school met krachtige begeleiding, ruimte
voor talentontwikkeling en maatwerk daar

Driedelig leefbaar, ondersteuning & zorg

waar het kan. Om dit te realiseren dienen wij

een inhoudelijk krachtig en uitdagend en dus

uitzonderlijk programma te ontwikkelen voor
de leerlingen en de medewerkers; een flexibel
aanbod dat recht doet aan allen.
Leerlingen

Om de talenten van de leerlingen via maatwerk
te realiseren is het allereerst noodzakelijk
om in beeld te brengen welke algemene

competenties voor leerlingen van belang zijn.
Belangrijke competenties, die voor een groot

deel overeenkomen met de hiernaast genoemde
21st Century skills:
• Onderzoeken

• Initiatief nemen

• Eigen talenten herkennen,
verkennen en erkennen

• Samenwerken

• Communiceren
• Presenteren
• Reflecteren

Zelfreflectie
Omgaan met verschillen
Passende werkvormen
De vijf rollen van de leraar

Het is essentieel dat aan al deze competenties

gedurende de schoolopleiding wordt gewerkt.

Dit kan alleen systemisch. Met andere woorden:
als je aan een competentie werkt, werk je

vaak automatisch ook aan een andere. De

competenties zijn dan ook niet uitsluitend
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3.3.1. Ambities
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‘Om de omslag van
traditioneel
onderwijs naar
onderwijs van de
21ste eeuw succesvol te
laten verlopen, is een
lerende organisatie
nodig. Een organisatie
die in staat is zich
constant aan te passen
aan de veranderde eisen
van onze maatschappij.
de meest effectieve
scholen zijn lerende
organisaties.’

van elkaar aan te bieden, ze

valt daarbij aan samenwerkend leren, uitleg op

verbinding. Focussen op een

instructie voor kleine groepen of op individuele

— SAMMONS & HILLMAN

nauwkeurigheid, snelheid,

een periode in de opleiding

kan natuurlijk wel en helpt om
de leerling zich hiervan meer
bewust te maken. Op grond

van deze competenties staan

we als school voor de uitdaging
onze onderwijsprogramma’s
gezamenlijk te ontwikkelen,

vorm te geven en uit te voeren.
In vaklessen worden leerlingen

aangesproken op allerlei kanten

basis, onderzoek, “flipping the classroom”, inzet
van educatieve apps, enz. Goed onderwijs is

meer dan one size fits all, meer maatpak dan een
confectiepak. De onderwijsprofessional van de
RSG weegt iedere keer af welke aanpak voor
welk doel en voor welke leerling het meest
effectief is. Daarvoor is regelmatig overleg
noodzakelijk, in logische of betekenisvolle

teams. Deze zoektocht is de aloude zoektocht

naar de kern van overdracht en leren. Deze kern
ligt in de professionele dialoog tussen de

medewerkers en de leerdialoog met de leerling,
maar voeding uit wetenschappelijk verant

van hun talent. Daarbij kan het

woord onderzoek en literatuur blijft noodzake

tenties, maar ook om zaken als

een ander woord dan talent te gebruiken. Goede

gaan om bovenstaande compe

abstract denken, memoriseren,
het toepassen van regels,

leesvaardigheid, enz. Het is essentieel dat in

vaklessen recht gedaan wordt aan de verschillen
tussen leerlingen, en het is dus ook essentieel

dat leerlingen zich bewust zijn van hun talent bij
elk vakgebied.

lijk. Er is veel potentie in het personeel – om eens
medewerkers gebruiken die potentie, en een

goede school weet die te richten en te focussen.
Om - vrij vertaald - met Plutarchus te spreken:

“Onderwijs is geen emmer vullen, maar een vuur
ontsteken”. Dat geldt voor leerlingen en
medewerkers.

Ontwikkeling van de lerende organisatie

Medewerkers

Wordt er gesproken bij “basiskwaliteit van goed

Systeemdenken

Mentale modellen &
teamleren

naar beter” over de vijf rollen van de leerkracht

en de 9 didactische principes van Marzano, in dit

hoofdstuk leggen we de lat op een hoger niveau.
Goed onderwijs dient naast de inzet van

passende werkvormen vooral de mogelijkheden
te bieden voor differentiatie binnen en buiten

klassenverband. Slechts als we oog hebben voor
de verschillen tussen leerlingen, kunnen we

gericht tegemoet komen aan de verschillende
talenten van de leerlingen. Voor de docenten

betekent dit dat zij steeds weer verschillende

Persoonlijk
meesterschap &
gezamelijke visie

rollen moeten innemen om het leerproces van

de leerlingen te stimuleren. Natuurlijk blijft de
traditionele rol, waar we in het algemeen

klassikaal onderwijs geven onder verstaan,

bestaan. Goed lesgeven, met elementen als
duidelijk uitleggen, voordoen en instructie

Aspiratie
Communicatie
Begrijpen van de complexiteit

geven is een waardevol en mooi ambacht en

Organisatie

wordt ingezet. Maar een echt goede les komt

dueel talent van de leerling is lastig te realiseren

verdient respect als het effectief en functioneel
ook tegemoet aan verschillen tussen leerlingen,
en kent een effectieve mix van didactische

benaderingen en vormen van leren. Te denken

Onderwijs gericht op maatwerk en het indivi
binnen ons huidige organisatiemodel van

rooster en matrixmodellen. We staan voor de

uitdaging de komende vijf jaar ons onderwijs op
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bepaalde competentie tijdens

basis van gerichte vragen, verlengde instructie,

uitzonderlijk grensverleggend

staan altijd met elkaar in
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alle niveaus anders te orga

resultaatverantwoordelijke teams. Deze lerende

meer individuele leerling

dracht. Ze spreken de intentie uit om samen

roosters ontstaan. Wellicht

ontstaat er een onderscheid
tussen instructielessen en

zelfstandig (uit-)werken, waarbij
in het tweede deel de begelei

ding op maat sterker wordt gepositioneerd. Als
de school dit belangrijke ontwikkelingen vindt,

vraagt dat ook een andere vorm van leiderschap

en aansturing van de medewerkers. Het concept
van de lerende organisatie (zie schema

‘ontwikkeling van de lerende organisatie) biedt
hierbij waardevolle aanknopingspunten. Een
lerende organisatie kan niet zonder een

schoolleiding die ruimte geeft voor teamleren
en teamontwikkeling. Teams krijgen verant

woordelijkheid, mogen ontwikkelen en experi

teams hebben een duidelijke structuur en op
te werken aan een nieuwe ontwikkeling of

verbetering van het onderwijs en leggen doelen
en activiteiten vast in een plan, dat aansluit bij

de visie. Er zijn ontwikkeldagen of -uren waarin
de teams de ruimte krijgen om te overleggen,
zodat de plannen op een verantwoorde wijze
in de praktijk kunnen worden gebracht. De

teams delen datgene wat ontwikkeld wordt met
de rest van de organisatie, bijvoorbeeld in de

vorm van een studiedag, collegiale consultatie,
intervisie, etc., zodat sprake is van inhoudelijke
borging. Voor een goede voortgang is het

verstandig dat elk team een taakhouder heeft
met duidelijke verantwoordelijkheden en een
lijn naar de schoolleiding.

menteren en krijgen de opdracht zich verder te

Het concept van de lerende organisatie is niet

betekent dat dat ze zichzelf lerend opstelt en

is wijs de ontwikkeling van ons huidige orga

professionaliseren. Voor de schoolleiding

werkt aan de eigen professionalisering. Ze werkt
vanuit een duidelijke, gemeenschappelijke visie,
brengt structuur aan draagt zorg voor de kaders
en borging van de afgesproken ontwikkeling.

Van daaruit faciliteert de schoolleiding de teams

om zich verder te ontwikkelen. Dat kan uiteraard
in de vorm van uren en taakstellingen, maar ook
in de vorm van verantwoordelijkheid (eigenaar

schap). De schoolleiding moedigt teams aan niet
alleen zichzelf, maar ook de school te ontwik
kelen en geeft de teams de ruimte om te

experimenteren. Daarbij heeft de schoolleiding
een verbindende rol. Ze organiseert overleg en
creëert momenten waarin de teams hun
ervaringen onderling uitwisselen.

De schoolleiding stimuleert de professiona

van de een op de andere dag te realiseren, en het
nisatiemodel met afdelingen naar betekenis

volle teams zorgvuldig af te wegen. Anderzijds

gaat het ook hier om een logische ontwikkeling.

De al eerder ingezette projecten in de afdelingen
en de ontwikkeling binnen de secties, gekoppeld
aan de geformuleerde speerpunten uit het

schoolplan bieden logische aangrijpingspunten.
De praktijk op de werkvloer is al voor een groot
deel georganiseerd in projectteams. De

komende jaren ligt de uitdaging in de verbin

ding. We dienen een organisatie te realiseren,

waarbij het streven naar een optimale commu
nicatie tussen en met de verschillende

betekenisvolle teams (projectteams, secties en

afdelingen) centraal staat en waarbij het motto
“afspraak is afspraak” leidend is.

lisering van de docenten. Daarbij juicht de

Voor het personeelsbeleid betekent dit dat de

maar houdt in de gaten of zo’n initiatief past

meer op de kwaliteiten van de medewerkers kan

schoolleiding initiatieven van docenten toe,

bij de visie van de school en een bijdrage levert
aan de onderwijspraktijk. Tenslotte legt de

schoolleiding bij de werving en selectie nadruk
op de visie en ontwikkeling van de school, en

dat geldt ook voor de begeleiding van (nieuwe)
docenten.

Kenmerkend aan de lerende organisatie is dat
de verantwoordelijkheid van de ontwikkeling
is neergelegd in logische, betekenisvolle en

verdeling van de medewerkers evenwichtiger en
worden afgestemd. De lerende organisatie biedt
mogelijkheden om te komen tot een leiderschap
dat vanuit dienstbaarheid en met oog voor de
kwaliteit van het primair proces systemisch
beïnvloedt, stuurt, monitort en borgt.
Gebouw

Voor het gebouw heeft het erkennen van

talenten van leerlingen (en medewerkers)
consequenties. De grote hoeveelheid
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niseren. Dit kan betekenen dat er
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“Onderwijs is geen
emmer vullen, maar een
vuur ontsteken”. Dat
geldt voor leerlingen en
medewerkers.”
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Reflectie

Observatie

Reflectie

Try-out

Ontwerp

Theorisatie

Try-out

42

eenvormige lokalen zal meer en meer worden

3.3.2. Doelen

ruimten, leerpleinen, gespreksplekken, labora

Leerlingen

bij de realisering hiervan rekening gehouden
worden met de beschikbare budgetten.

De ICT zal op een hoog niveau moeten functio
neren, waarbij leerlingen hun eigen device

• krijgen de kans zich te ontwikkelen tot sociale
betrokken, (zelf)kritische, zelfstandige en
bewuste wereldburgers;

• krijgen de ruimte om hun talenten en

kwaliteiten te verkennen, te erkennen en te
versterken;

moeten kunnen gebruiken. Voor zover het

• ontwikkelen hun competenties.

heeft de school, op basis van verschillende

Medewerkers

degelijkheid, etc.) gekozen voor de iPad. Als

• gerichte en passende werkvormen;

gaat om gemeenschappelijk gebruikte devices
argumenten (content, begeleiding Van Dijk,
leerlingen hun eigen device hebben, neemt de

druk op computerlokalen en de laptopkar af. In

veel lessen wordt ook de mobiele telefoon van de
leerlingen ingezet, hoewel de onderwijskundige
mogelijkheden daarvan beperkter zijn. Naast
de iPad in de onderbouw kiezen we voor het

De docenten gebruiken in de les:

• ICT, gericht op het bieden van maatwerk;

• verschillende vormen van differentiatie in
tempo, niveau en interesse;

• hanteren de zogenaamde leerdialoog met de
leerlingen (vragenstellend).

inzetten van laptops op ons draadloos netwerk.

De docenten

havo verdient op dit moment de laptop nog de

• delen kennis en vaardigheden in

Zeker in de bovenbouw van het atheneum/
voorkeur boven een iPad.

Voor het personeel zal een device worden

aangeschaft ter ondersteuning van de werk

zaamheden op school. Het device wordt in

bruikleen aangeboden met passende, door de

• voeren onderling de professionele dialoog;
betekenisvolle teams;

• zijn bereid zich verder te ontwikkelen

(scholing, opleiding, intervisie, etc.) om

talenten van leerlingen te honoreren en te
versterken.

school bepaalde content die door de systeem

Organisatie

De docenten kunnen het device gebruiken in de

• is vormgegeven op maatwerk en het indivi

beheer wordt geïnstalleerd en onderhouden.

lessen met de leerlingen, voor het registreren

De schoolorganisatie van de RSG:
dueel talent van de leerling;

van absentie e.d., voor de cijferadministratie,

• kent een flexibel rooster op basis van de

voor het beschikbaar maken en vinden van

• geeft ruimte en realiseert betekenisvolle

voor het werken met taken en studieplanners en
geschikte content/inhoud voor het eigen vak.

Daarnaast kan met gebruik van een device steeds

individuele leerbehoeften van de leerling;
en zelfverantwoordelijke teams met
verantwoordelijke taakhouders;

meer papierloos vergaderd worden in de school.

• biedt de docenten een device voor de

Als er gezocht wordt naar andere ruimtes dan

• organiseert de leiding van de school op basis

lokalen, zoals laboratoria, werkplaatsen en
ateliers – termen die ruim opgevat kunnen

worden, kan de mediatheek daar een belangrijke
rol in vervullen, waarbij verschillende functies

die de mediatheek nu al heeft krachtiger worden
gebruikt. Daarbij moet goed gekeken worden

hoe functies gecombineerd kunnen worden en
welke keuzes daarin worden gemaakt.

uitvoering van werkzaamheden;

van dienstbaar leiderschap aan het primair

proces met de verantwoordelijkheden diep in
de organisatie;

• geeft leiding op basis van een heldere route,

het waarderen van kwaliteiten en monitoring
van de gemaakte afspraken;

• stimuleert ontwikkeling, scholing en andere
vormen van deskundigheidsbevordering.
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omgezet in andere ruimten zoals instructie
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Gebouw

Het gebouw van de RSG:

• biedt de kans en ruimte voor leerlingen om
zich ook buiten schooltijd aan school te
verbinden;

• kent verschillende ruimten naast lokalen

om individuele leertrajecten bij leerlingen
mogelijk te maken, zoals laboratoria,

leerpleinen, stilteruimten, instructieruimten,

ateliers, werkplaatsen, etc.;

• beschikt over ‘state of the art’ ICT en een
krachtig wifi-netwerk;

• biedt leerlingen en medewerkers de

mogelijkheid te werken met een iPad of ander
mobiel device door het gehele gebouw;

• kent een eigentijdse mediatheek waarin

ruimte is voor werken in stilte, samenwerkend
leren en ontspanning.

4.
ROUTE
VASTHOUDEN
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Dit schoolplan biedt een heldere route voor de

en medewerkers vorm te geven. Een school die

weg die de school al heeft ingezet. Daarom kan

zich te ontwikkelen. Een lerende organisatie die

ons steeds dichter brengt naar de uitdagende

iedere dag beter wil worden.

en eigentijdse school die wij willen zijn. Een

Daarbij blijft het belangrijk dat de gids op de

en zelfbewust kan doorstaan. Een school waar

interne en externe krachtenvelden. Ook bij

school die de toets van de toekomst krachtig

de leerlingen, medewerkers en schoolleiding
trots op zijn en dat ook in hun omgeving uit

stralen. Een school die grensverleggende eisen
aan de leerlingen en medewerkers durft te

stellen en die steeds weer zoekt naar nieuwe
mogelijkheden om uitzonderlijk onderwijs

gericht op talenten en kwaliteiten van leerlingen

route let rekening houdend met de verschillende
storm en regen houden we vast aan onze

ambities. We verleggen niet bij iedere tegenslag

de route, maar laten ons door ons kompas leiden.
Soms versnellen we en soms durven we de

route aan te passen en wandelen we om, maar

verliezen nooit de eindbestemming uit het oog.
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gesproken worden van een evolutief proces, dat

leerlingen en medewerkers de ruimte biedt
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komende vijf jaar. Het is een nieuwe stap op de
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