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1 Inleiding
Het Esdal College werkte tijdens het schooljaar 2014-2015 aan een nieuw strategisch beleidsplan.
Een plan dat een focus biedt voor de ontwikkeling van het Esdal College voor de komende vijf jaar.
Centraal in het strategisch beleidsplan staat ‘Verbinding’. Successen komen alleen tot stand wanneer
we in onderlinge afhankelijkheid, samenwerkend en samen lerend, vormgeven aan ons belangrijkste
doel: bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van onze leerlingen.
We beschrijven eerst de manier waarop en de context waarin dit strategisch beleidsplan tot stand is
gekomen. Vervolgens beschrijven we onze visie en ambities en vertalen die in beleid; zowel voor het
Esdal College als geheel, als specifiek voor de zes locaties.
In 2016 geven we een nadere uitwerking aan de financiële vertaling van de ambities in dit strategisch
beleidsplan.
Het strategisch beleidsplan staat niet op zichzelf het is een onderdeel van de planning en control
cyclus van het Esdal College. Deze cyclus bestaat uit het strategisch beleidsplan, de meer-jaren
begroting, het jaarplan, het locatiejaarplan, de begroting en de jaarrekening.
Het strategisch beleidsplan geeft ons richting, het is onze leidraad en ligt als fundament onder de
keuzes die we maken in de komende vijf jaar. Dat betekent dat in alle andere beleidsdocumenten de
visie en ambities jaarlijks concreet uitgewerkt worden. In bijvoorbeeld het professionaliseringsplan
en het leermiddelenbeleid zijn de visie en ambities herkenbaar terug te vinden.
De visie en ambities fungeren daarnaast als kwaliteitsindicatoren voor de uitvoering van het beleid:
doen we de goede dingen en doen we ze goed.
Het strategisch beleidsplan 2016-2021 is tot stand gekomen door de inspirerende inzet van velen.
Wij danken hen voor de mooie en boeiende gesprekken die we hebben mogen voeren over
onderwijs. We zijn trots op de betrokkenheid van onze leerlingen, ouders en medewerkers bij het
Esdal College.
We hopen dat ieder zijn/haar inbreng herkent en samen met ons de vier ambities de komende jaren
vorm geeft.

Matthias Kooistra
directeur/bestuurder Esdal College

3

2

Context

Een strategisch beleidsplan komt altijd tot stand binnen een context. Het Esdal College staat midden
in de samenleving en die samenleving bepaalt voor een deel de doelen van de school. Onze
leerlingen en hun ouders/verzorgers, de medewerkers, het primair onderwijs, het vervolgonderwijs
in al zijn facetten, allerlei maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de politiek.
Vanuit de maatschappij en de politiek wordt een groot beroep gedaan op het onderwijs om
leerlingen op te leiden tot zelfstandige en mondige burgers, met de juiste kennis en vaardigheden.
In samenspraak met de politiek heeft de VO-raad een sectorakkoord 2014-2017 afgesloten.
In het Sectorakkoord VO worden onderstaande ambities genoemd:
1. Uitdagend onderwijs voor elke leerling.
2. Eigentijdse voorzieningen.
3. Brede vorming voor alle leerlingen.
4. Partnerschap in de regio.
5. Scholen als lerende organisaties.
6. Toekomstbestendig organiseren: koppeling van onderwijs- en personeelsontwikkeling.
7. Nieuwe verhoudingen in verantwoording en toezicht.
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Uitgangspunten

Het Esdal College heeft de afgelopen jaren gestructureerd en gestaag gewerkt aan het realiseren van
de doelstellingen uit het beleidsplan 2011-2015.
Voor het nieuwe beleidsplan hebben we het oude tegen het licht gehouden en beoordeeld op de
volgende punten:
 Wat hebben we al bereikt?
 Wat willen we behouden?
 Wat willen we toevoegen?
Die exercitie heeft geleid tot onderstaande uitgangspunten:
1. We bouwen verder op dat wat is ingezet in het strategisch beleidsplan 2010-2015.
2. We formuleren een beperkt aantal inspirerende en realistische ambities voor 2021.
3. We baseren ons op de volgende documenten:
 het strategisch beleidsplan 2011-2015;
 het Sectorakkoord VO 2014-2017.
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Werkwijze

Om er voor te zorgen dat alle betrokkenen bij ons onderwijs hun eigen specifieke inbreng hebben in
het strategisch beleidsplan, hebben we op verschillende manieren met hen gesproken.
We zijn gestart met het managementteam. Met hen hebben we het strategisch beleidsplan 20102015 geanalyseerd op wat er al bereikt is, wat we willen houden en wat we nieuw willen toevoegen.
Op basis van die analyse hebben we een eerste richtinggevend document gemaakt met daarin vier
ambities voor 2020. Dit document hebben we besproken met de raad van toezicht. De raad heeft
daarop gereageerd en het bijgestelde document is aangevuld en ingevuld door de docentteamleiders en een vertegenwoordiging van de mr tijdens een werkconferentie.
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Vervolgens hebben we een stuurgroep Strategisch Beleidsplan geformeerd die op basis van de
uitkomsten van de werkconferentie een programma heeft gemaakt voor de studiedag met het
voltallige Esdal-personeel op 19 februari 2015. Die studiedag was op alle locaties een succes. Aan de
hand van inspirerende opdrachten hebben docenten, onderwijsondersteuners en de schoolleiding
met elkaar gewerkt aan de toekomst van hun locatie.
Uit de terugkoppeling van de studiedag bleek dat we vier goede ambities geformuleerd hebben: op
alle locaties werden de ambities concreet ingevuld.
In februari 2015 hebben we ook gesproken met de maatschappelijke adviesraden (MAR). In de MAR
zijn onze externe relaties vertegenwoordigd: primair onderwijs, vervolgonderwijs, maatschappelijke
organisaties, bedrijfsleven en de gemeente. We hebben hen in grote lijnen dezelfde vragen
voorgelegd als tijdens de studiedag met het personeel. Vanuit hun perspectief hebben zij een
waardevolle bijdrage geleverd aan het plan.
Met de collega’s van de Centrale Administratie hebben we een afzonderlijke bijeenkomst gehouden
in augustus. Hun rol binnen het Esdal College is een andere dan die van de ondersteuners op de
locaties en dat maakt ook hun inbreng waardevol.
Tot slot hebben de belangrijkste groepen bevraagd: onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. Zij zijn
degenen waarvoor wij al onze inspanningen verrichten.
Omdat de locaties sterk van elkaar verschillen qua populatie, heeft elke locatie zijn leerlingen en hun
ouders/verzorgers op een eigen wijze bevraagd.

5

Visie, kernwaarden en leidende principes

Tijdens de vele sessies met alle betrokkenen, hebben we ook de visie van het Esdal College onder de
loep genomen en dat heeft geleid tot een herziening. We werken vanuit deze visie en laten ons
daarbij leiden door een viertal principes. Deze leidende principes bepalen de richting en de inrichting
van ons onderwijs.
Visie
We willen bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van leerlingen in een belangrijke fase
van hun leven, waarin ze verregaande beslissingen moeten nemen die bepalend zijn voor de rest van
hun leven. We bieden daartoe goed onderwijs en goede ondersteuning op een fijne school vanuit de
kernwaarden inspireren, presteren en respecteren.
Onze leidende principes
1
Onze leerling staat centraal
2
Onze docent maakt het verschil
3
Verbinden met de omgeving van de leerling
4
We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
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Vier ambities

In samenspraak met alle betrokkenen, hebben we de vier leidende principes geconcretiseerd in
inspirerende en realistische ambities. Centraal in de ambities staat het woord ‘aandacht’. Daarmee
bedoelen we dat we aandachtig en in verbinding continu werken aan onze belangrijkste doelstelling:
bijdragen aan het welbevinden en de ontwikkeling van onze leerlingen.
5

Ambitie 1
Onze leerling staat centraal
Aandacht voor actieve leerlingen:
- Bij de inrichting van het onderwijs.
- Bij de inrichting van de schoolomgeving.
- Bij de activiteiten van de school.
- Be leerlingen hebben zichtbaar plezier.
Aandacht voor verschillen:
- Door gepersonaliseerd leren.
- Door differentiatie in leren.
- Door het gebruik van moderne voorzieningen.
Aandacht voor een brede vorming:
- Het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
- Het leren maken weloverwogen keuzes.
- Het aanleren van 21e eeuwse vaardigheden.
- Het ontwikkelen van creativiteit.
- Het aansporen tot een gezonde leefstijl en sportiviteit.
Ambitie 2
Onze docent maakt het verschil
Aandacht voor de leerling; de docent:
- Kent de leerling.
- Is deskundig.
- Zorgt voor een veilige en inspirerende leeromgeving.
- Stelt eisen aan de leerling.
- Herkent en benut de talenten van leerlingen.
- Benut de verschillen tussen leerlingen.
Aandacht voor het onderwijs; de docent:
- Is eigenaar van de onderwijsontwikkelingen.
- Benut de professionele ruimte.
- Is in staat complexe docentvaardigheden in te zetten.
- Gebruikt moderne leermiddelen.
- Is actief en betrokken.
- Is pro-actief, doelgericht en oplossingsgericht.

Ambitie 3
Verbinden met de omgeving van de leerling
Aandacht voor:
- Betrokken ouders.
- De samenwerking en afstemming met vo, po, mbo, hbo, wo.
- Betrokken bedrijfsleven.
- Samenwerking met gemeentelijke instellingen.
- Ontgroening van de regio.

Ambitie 4
We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Aandacht voor leren en ontwikkelen van leerlingen:
- We dagen leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.
- De resultaten van leerlingen zijn zichtbaar.
Aandacht voor leren en ontwikkelen van medewerkers:
- Feedback en reflectie op alle niveaus in de school.
- Professionalisering van alle medewerkers.
- Leren van en met elkaar.
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- Elke medewerker op de juiste plek.
Aandacht voor het leren van de eigen organisatie:
- Opbrengstgericht werken.
- Effectief en efficiënt.
- Proactief.
- Strategische personeelsplanning.
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Vertaling in beleid

Dit strategisch beleidsplan bevat de vertaling van de visie en de ambities in concrete
beleidsvoornemens voor de komende vijf jaar.
Allereerst beschrijven we de beleidsvoornemens van het Esdal College als geheel en daarna volgen
de hiervan afgeleide beleidsvoornemens van de locaties.

7.1

Speerpunten algemeen Esdal College

Onderwijsaanbod
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
We hebben de komende jaren te maken met een ontgroening van de regio. Het aantal leerlingen in
de basispopulatie krimpt met ruim 25%.
Om de leerlingen in deze regio een ruim en goed aanbod aan opleidingsmogelijkheden te bieden, is
een gezamenlijk vmbo van alle vo-scholen in Emmen noodzakelijk. Onze ambitie is om over vijf jaar
een bloeiend aanbod te hebben voor basis- en kaderleerlingen voor alle richtingen. De leerjaren 1 en
2 zijn onderdeel van de afzonderlijke vo-scholen; de leerjaren 3 en 4 zijn gehuisvest in een eigen
locatie.
We hebben in het kader van LOB een gezamenlijk portfolio voor alle vmbo-leerlingen in de regio. Dit
portfolio is ontwikkeld met de andere vo-scholen en het mbo.
We werken nauw samen met de andere vo-scholen voor de andere studierichtingen, zoals
bijvoorbeeld het gymnasium en sommige (kleine) keuzevakken en stemmen het aanbod met elkaar
af.
De organisatie van het onderwijs op de locaties van het Esdal College is zodanig dat we een divers en
innovatief aanbod hebben aan vakken voor alle leerlingen op alle niveaus.
We houden onze buitenlocaties zo lang mogelijk in stand. We voelen ons verantwoordelijk voor het
leveren van thuisnabij goed openbaar onderwijs, ook in Klazienaveen, Borger en Oosterhesselen.
Alle afdelingen op alle locaties bieden kwalitatief goed onderwijs en zitten in het basisarrangement
van de Inspectie voor het Onderwijs.
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We betrekken ouder(s)/verzorger(s) bij de onderwijsontwikkelingen, de oriëntatie op studie en
beroepskeuze en de leerresultaten van de leerlingen.
We maken gebruik van moderne digitale middelen ter ondersteuning van het onderwijsleerproces.
We hebben een passende onderwijsplek met passende begeleiding voor elke leerling.
De leerlingtevredenheid is gemiddeld over de locaties 0,2 boven de landelijke benchmark.
De oudertevredenheid is gemiddeld over de locaties 0,2 boven de landelijke benchmark.
Personeelsbeleid
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
We investeren in de kwaliteit van onze medewerkers: zij maken het verschil. We dagen onze
medewerkers uit het beste uit zichzelf te halen.
We stimuleren scholing en opleiding en medewerkers maken daar gebruik van. We hebben bekwame
en bevoegde docenten, die breed inzetbaar zijn en zo mogelijk meerdere bevoegdheden hebben. We
faciliteren het volgen van opleidingen in tijd en geld.
We zijn een opleidingsschool en we begeleiden onze startende docenten op diverse met elkaar
samenhangende manieren, zoals de inzet van vakcoaches, schoolopleiders, een aanbod aan
deskundigheidsbevordering, collegiale consultatie en een open en lerende cultuur op onze locaties.
Onze docenten staan centraal in het leveren van de kwaliteit, zowel in het onderwijs als in de
begeleiding van de leerlingen. Behalve voor de passende scholing, zorgen we ook voor een
werkomgeving waarin medewerkers graag hun werk doen.
We hanteren op alle niveaus binnen het Esdal College het uitgangspunt: centraal organiseren waar
het moet, decentraal waar het kan. Deze manier van werken zorgt voor actieve medewerkers die
eigenaar zijn van hun werk. We geven in onderling vertrouwen verantwoordelijkheid en leggen
vanzelfsprekend verantwoording af.
Ons ondersteunend personeel is deskundig en professioneel. Zij zijn goed geschoold en hebben
plezier in hun werk.
De uitkomst van het medewerkerstevredenheidsonderzoek ligt minimaal 0,3 boven de uitkomsten
van het medewerkerstevredenheidsonderzoek in 2015.
We werken vanuit de dialoog; alleen door samen te werken, te luisteren en elkaar feedback te geven
kunnen we zorgen voor goed onderwijs voor al onze leerlingen en blijven we zelf ook leren. Elke
locatie werkt systematisch aan het verder vormgeven van de lerende organisatie.
We hebben een ziekteverzuimpercentage van maximaal 4,9%. We hebben een leeftijdsbewust
personeelsbeleid waarin we rekening houden met werkdruk, de balans tussen werk en privé en de
fysieke gezondheid van onze medewerkers. Werknemers zijn zich bewust van hun eigen
verantwoordelijkheid om gezond en actief hun AOW-gerechtigde leeftijd te halen.
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Financiën
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het Esdal College is financieel gezond en heeft een solide basis voor de toekomst.
De kengetallen van het Esdal College voor de solvabiliteit en de liquiditeit voldoen minimaal aan de
hiervoor gestelde eisen.
We hebben een flexibele personeelsschil van 15%. Medewerkers in vaste dienst zijn inzetbaar op
elke locatie.
We werken voor de inzet, werving en selectie nauw samen met scholen in de regio.
Waar mogelijk maken we bij de inkoop van goederen en diensten gebruik van bedrijven uit de regio.
Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de inkoop van goederen en diensten.

Huisvesting
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Al het onderwijs wordt gegeven in goed geoutilleerde lokalen, gebouwen en buitenterreinen.
De huisvesting van de locaties is gebaseerd op een huisvestingsplan voor de middellange termijn, dat
rekening houdt met de ambities uit dit strategisch beleidsplan, de kleinere leerlingenaantallen en
een zo breed mogelijk onderwijsaanbod in de regio.

7.2

Speerpunten locatie Oosterstraat

Omgaan met verschillen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Voor de komende periode wil de locatie het volgende realiseren:
 Het OBIT-systeem (Onthouden, Begrijpen, Integreren, Toepassen) is geïmplementeerd en
daarmee zichtbaar in toetsing en didactiek. De OBIT-coaches ondersteunen docenten en
adviseren de schoolleiding.
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Docenten zetten in de dagelijkse onderwijspraktijk stelselmatig in op feedback en reflectie,
zodat dit voor zowel docent als leerling twee belangrijke instrumenten zijn om de kwaliteit
van het leren te meten. De feedback en reflectie gaan over de taak, het proces, de leerling en
de docent. Docenten zijn geschoold in het hanteren van dit didactisch instrumentarium. Bij
de scholing zijn de bevindingen van John Hattie (Leren zichtbaar maken) hierover
uitgangspunt.
We gaan de komende jaren de cursus Omgaan met verschillen nog een aantal keren
aanbieden, om daarmee te bereiken dat iedere docent om kan gaan met de verschillende
leerstijlen van leerlingen en om de basisstof aan te bieden op minimaal drie verschillende
niveaus.
De leerlingen werken met het device Chromebook. Het Chromebook is instrumenteel. De
docent is ook in lessen waarbij met Chromebooks gewerkt wordt, regisseur op inhoud en
proces. Het werken met Chromebooks leidt tot grotere digitale geletterdheid bij leerlingen –
een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid – en maakt gepersonaliseerd leren eenvoudiger te
bereiken, waardoor docenten beter kunnen differentiëren in hun aanbod. De Oosterstraat
heeft bewust gekozen voor hybride gebruik: naast digitaal leren, blijft leren en schrijven op
papier een must.

Accentklassen en excellentie
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie werkt ook in de toekomst aan een ambitieuze leercultuur en daagt leerlingen uit hun
talenten optimaal te ontplooien. Daarbij bieden we leerlingen in de onderbouw de mogelijkheid te
kiezen voor verdieping in sport, cultuur, gymnasium en excellentie. Voor een deel gebeurt dat door
middel van deelname aan een speciale stroom (sport of cultuur) die er op gericht is in de bovenbouw
voortgezet te worden in de keuze voor een examenvak als BSM, muziek, tekenen of
handvaardigheid. Op deze wijze bestaat er een doorlopende leerlijn die ook aansluiting biedt op
vervolgopleidingen.
Voor de excellente leerlingen bestaat de mogelijkheid om in de onderbouw in de excellente klas
plaats te nemen. In deze klas die bestaat uit atheneum- en gymnasiumleerlingen, wordt de basisstof
compact en versneld aangeboden. De overgebleven tijd wordt besteed aan projecten en aan
onderwerpen die buiten het gewone lesprogramma om worden aangeboden. In de bovenbouw
krijgen deze leerlingen de mogelijkheid om één of meer extra examenvakken in hun pakket te nemen
om daarmee met een breder profiel uit te stromen.
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Gezonde school
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Vanaf 2014 doet de locatie mee aan het project Gezonde school. Een projectgroep op de locatie
zoekt hierin verbinding met docenten, leerlingen en ouders, om bewustzijn te creëren op deze
terreinen. De leerlingen van de locatie doen mee aan sportieve activiteiten binnen en buiten de
school. Daarnaast is er een gezond automatenaanbod in de kantine. Zowel de frisdrankautomaten als
de snoep/snackautomaten hebben, onder de vlag van de Gezonde Schoolkantinebrigade, een
aanbod dat voldoet aan de eisen rond gezonde voeding.
De vaksectie LO realiseert een structureel naschools sportaanbod om zodoende het vignet Sport en
Bewegen te behouden.
We zijn een rookvrije locatie.

Taal en rekenen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Dit speerpunt nemen we mee van het vorige strategisch beleidsplan. Er is in de afgelopen jaren op
deze terreinen veel gebeurd, maar dat moet ook in de toekomst stevig onderhouden worden.
Ten aanzien van ons taalbeleid gelden de volgende doelen:
 Taalbarrières slechten, waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en meer kans
hebben om op een bij hun niveau passend schooltype te komen.
 Ervoor te zorgen dat onze leerlingen minimaal de voor hen geldende referentieniveaus
behalen.
Voor het realiseren van deze doelstellingen geldt dat hier een overstijgende verantwoordelijkheid
rust op alle docenten: iedere docent is taaldocent en besteedt in de lessen aandacht aan begrijpend
lezen en woordenschat. Dus ook het vakonderwijs is taalgericht onderwijs waarin naast vakdoelen de
benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. In de onderbouw lezen de leerlingen verplicht in
surveillance-uren. Leerlingen kiezen zelf een boek dat ze meenemen naar deze uren of ze kiezen een
boek uit de leeskist die klaar staat in de mediatheek. Jaarlijks staat de maand januari (of misschien
februari) in het teken van taalmaand. Leerlingen en klassen worden uitgedaagd om mee te doen aan
een competitie waarin taalaspecten centraal staan.
Ten aanzien van ons rekenbeleid hebben we als doel geformuleerd dat alle leerlingen aan het eind
van hun opleiding met succes de Rekentoets VO hebben afgesloten en dat ze rekentechnisch goed
zijn voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij. Dat betekent dat in de uitvoering van het
programma ook aandacht is voor de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep.
In de onderbouw staat rekenen niet als apart vak op de lessentabel, maar in leerjaar 1 is het
onderdeel van de lessen wiskunde. In leerjaar 3 wordt er per week één rekenles aangeboden vanuit
de verschillende vakken die met rekenen te maken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
economie.
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In de bovenbouw krijgen alle leerlingen een diagnostische rekentoets opgelegd. Leerlingen die
daaruit als zwakke(re) rekenaars naar voren komen, worden verplicht om deel te nemen aan de
remediërende lessen rekenen. Wij gaan daarmee door tot er in de examenklas een voldoende op de
rekentoets wordt gescoord.

7.3

Speerpunten locatie Boermarkeweg

Omgaan met verschillen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Voor de komende periode wil de locatie in het omgaan met verschillen de volgende zaken realiseren:
 Het geven van effectieve feedback aan leerlingen. Docenten gaan in de dagelijkse
onderwijspraktijk stelselmatig inzetten op feedback en reflectie, zodat dit voor zowel docent
als leerling twee belangrijke instrumenten worden om de kwaliteit van het leren te meten.
De feedback en reflectie gaan over de taak, het proces, de leerling en de docent. Docenten
worden geschoold in het hanteren van dit didactisch instrumentarium. Bij de scholing zijn de
bevindingen van John Hattie (Leren zichtbaar maken) hierover uitgangspunt.
 De leerlingen werken met het device Chromebook. Het Chromebook is instrumenteel. De
docent is ook in lessen waarbij met Chromebooks gewerkt wordt, regisseur op inhoud en
proces. Het werken met Chromebooks zal leiden tot grotere digitale geletterdheid bij
leerlingen – een belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheid – en maakt gepersonaliseerd leren
eenvoudiger te bereiken, waardoor docenten beter kunnen differentiëren in hun aanbod.

Talentontwikkeling
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie kent een ambitieuze leercultuur waarin leerlingen uitgedaagd worden hun talenten
optimaal te ontplooien. Daarbij bieden we leerlingen in de onderbouw de mogelijkheid te kiezen
voor verdieping in sport, cultuur, techniek, ondernemerschap en Engels. De leerlingen nemen deel
aan een speciale stroom (sport, cultuur en techniek) die er op gericht is in de bovenbouw voortgezet
te worden in de keuze voor een examenvak als Lichamelijke Opvoeding2, beeldende vorming of
Techniek&Technologie (T&T). Er is sprake van een doorlopende leerlijn die ook aansluiting biedt op
vervolgopleidingen.
Voor een ander deel krijgen leerlingen een aanbod om boven op het normale leerstofaanbod
modules te kiezen waarmee ze een portfolio opbouwen en certificaten kunnen behalen. Zo
verbreden en verdiepen ze hun kennis en vaardigheden in de Engelse taal (module Excellent English)
en/of economie (modules Business School).
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Bèta Challenge Programma
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Ons aanbod in techniek en technologie is een onderdeel van talentontwikkeling maar ook een
speerpunt op zich. We doen mee aan het Bèta Challenge Programma (BCP) en hebben de licentie.
Met BCP hebben we een leerroute waarbij de toepassing en verbetering van technologie – door alle
beroepssectoren heen – centraal staat. Leerlingen werken vanuit verschillende invalshoeken aan
concrete opdrachten vanuit maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Daardoor wordt het
aanleren van praktische vaardigheden en vakinhoudelijke kennis gecombineerd en ervaart de leerling
ook het belang van technologie in onze samenleving. Sector- en beroepsoriëntatie vormen een
integraal onderdeel van het onderwijs omdat dit vorm krijgt vanuit de beroepspraktijk. Er is sprake
van actief en autonoom leren, hetgeen voor de docent betekent dat deze meer een coachende dan
een instruerende rol vervult. De leerroute behandelt in de bovenbouw al een deel van aansluitende
mbo-programma’s en draagt zo bij aan een verkort leertraject mavo-mbo-(hbo). In de bovenbouw
wordt de leerroute gevolgd door het vak Technologie & Toepassing als 7e examenvak te kiezen.
De docenten die dit vak geven, zijn intensief geschoold.

Internationalisering
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie heeft een levendig internationaliseringsprogramma. Dit programma stoelt voor het
grootste deel op de pijlers voor internationalisering zoals die door het Europees Platform in het
ELOS-programma zijn vastgelegd. Bij alle moderne vreemde talen werken we op basis van het
principe doeltaal=voertaal.
Onze twee uitwisselingen (leerlingen klas 2 met Italiaanse leerlingen uit Manziana, leerlingen klas 3
met Duitse leerlingen uit Meppen) staan als een huis. We hebben er een derde uitwisselingspartner
bij en voeren daardoor het Erasmus Plus project uit. Ook hebben we een e-twinning project met een
buitenlandse partnerschool.
Het internationaliseringsprogramma biedt leerlingen de mogelijkheid hun communicatieve
vaardigheden verder te ontwikkelen door actief gebruik van moderne vreemde talen. Ook de sociale
vaardigheden van leerlingen worden door deelname aan uitwisseling bevorderd. Leerlingen
ontwikkelen daarbij ook inzicht in en respect voor de waarde van andere culturen en bevorderen de
gedachte dat wij, naast Nederlands, ook Europees zijn.
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Taal en rekenen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Ten aanzien van ons taalbeleid gelden de volgende doelen:
 Taalbarrières slechten, waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en meer kans
hebben om op een bij hun niveau passend schooltype te komen.
 Ervoor te zorgen dat onze leerlingen minimaal de voor hen geldende referentieniveaus
behalen.
Voor het realiseren van deze doelstellingen geldt dat hier een overstijgende verantwoordelijkheid
rust op alle docenten: iedere docent is taaldocent en besteedt in de lessen aandacht aan begrijpend
lezen en woordenschat . Dus ook het vakonderwijs is taalgericht onderwijs waarin naast vakdoelen
de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. De vak- en taaldoelen worden simultaan
ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde
taalsteun geboden wordt.
Alle leerlingen hebben aan het eind van klas 4 een ruim voldoende rekenniveau en zijn
rekentechnisch goed voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij. Dat betekent dat in de
uitvoering van het programma ook aandacht is voor de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep.

7.4

Speerpunten locatie Oosterhesselen

Omgaan met verschillen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het OBIT-concept (Onthouden, Begrijpen, Integreren, Toepassen) is geïmplementeerd in zowel
toetsing als didactiek. Dat leidt ertoe dat de locatie goed omgaat met verschillen tussen leerlingen in
pedagogisch en didactisch opzicht.
Daarnaast is het onderwijs zo ingericht dat we elke leerling optimaal kunnen bedienen. Daarvoor
zetten we in op:
 Meervoudige Intelligentie
MI loopt als een rode draad door de school. Dat geldt voor de onderbouw en, waar mogelijk,
de bovenbouw. De werkgroep MI blijft hierin een leidende rol nemen.
 Dakpanconstructie
De leerlingen krijgen in de onderbouw, in overleg met de ouders, onderwijs op twee niveaus.
Ze worden tevens op twee niveaus becijferd. Zo blijven ze kansen houden op het voor hen
hoogst haalbare niveau.
 Begeleiding
De locatie biedt voor alle leerlingen begeleiding op maat aan. Dat kan variëren van
begeleiding in de les tot begeleiding door onze onderwijsassistent of een ambulant
begeleider.
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Talentontwikkeling
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie biedt leerlingen keuzevrijheid bij het ontwikkelen van hun talenten. Daarvoor kunnen ze
kiezen tussen Kunst &Cultuur+ en Engels+.
Binnen deze stromen wordt op een andere manier aan beide vakken gewerkt. In leerjaar 2 wordt er
voor Engels+ 2 x 2 dagen een internationaliseringsprogramma aangeboden, de leerlingen die KC+
hebben gekozen werken dan de gehele dag aan een project.
Dienstverlenen en Producten(D&P)
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het programma D&P is een volwaardig intersectoraal programma. Daarvoor worden de betrokken
docenten gefaciliteerd.
 Het intersectorale programma biedt volop keuze binnen het mbo.
 Het programma sluit aan bij de mogelijkheden van de leerlingen binnen de regio.
 Er wordt veel ruimte gecreëerd voor LOB.

Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB)
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie werkt op basis van een beleidsplan LOB.
Kernpunten daarbij zijn:
 Leerjaar 1: klassikaal met de mentor.
 Leerjaar 2: individuele gesprekken met een docent.
 Leerjaar 3: verkenning met de decaan over toekomst en vakkenpakket.
 Leerjaar 4: komen tot een gefundeerde keuze voor een vervolgopleiding.
Voor het voeren van gesprekken met leerlingen zijn de docenten geschoold en worden ze
gefaciliteerd.
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Taal en rekenen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Ten aanzien van ons taalbeleid gelden de volgende doelen:
 Taalbarrières slechten, waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en meer kans
hebben om op een bij hun niveau passend schooltype te komen.
 Ervoor te zorgen dat onze leerlingen minimaal de voor hen geldende referentieniveaus
behalen.
Voor het realiseren van deze doelstellingen geldt dat hier een overstijgende verantwoordelijkheid
rust op alle docenten: iedere docent is taaldocent en besteedt in de lessen aandacht aan begrijpend
lezen en woordenschat. Dus ook het vakonderwijs is taalgericht onderwijs waarin naast vakdoelen de
benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. De vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld
via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun
geboden wordt.
 De taalcoördinatoren zien er op toe dat de docenten de tools krijgen om goed met het
taalonderwijs om te kunnen gaan.
 Leerlingen worden, waar nodig, geremedieerd n.a.v. de resultaten van de Cito VAS toetsen.
Alle leerlingen hebben aan het eind van klas 4 een ruim voldoende rekenniveau en zijn
rekentechnisch goed voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij. Dat betekent dat in de
uitvoering van het programma ook aandacht is voor de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep.
 De reken coördinatoren worden voor dit beleid gefaciliteerd.
 Er worden afspraken gemaakt over rekenen bij alle reken gerelateerde vakken.
 Leerlingen worden, waar nodig, geremedieerd n.a.v. de resultaten van de Cito VAS toetsen.

7.5

Speerpunten locaties Klazienaveen en Weerdingerstraat

Onderwijsaanbod
Ambitie 1 > Onze leerling staat centraal
Ambitie 3 > Verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De beide locaties werken nauw samen. De leerlingen kunnen op basis van hun competenties kiezen
uit zeven beroepsgericht opleidingen en één algemeen vormende.
Ook voor de leerlingen met een kader/tl-advies is er een passend aanbod.
Beide locaties bieden programma’s aan waar, naar verwachting, veel werkgelegenheid in komt. Er is
nu al veel vraag naar werknemers in specifieke beroepsgroepen met opleidingsniveau 2 tot en met 4.
Er is een goede aansluiting vanuit het vmbo naar het mbo.
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Kwaliteit
Ambitie 1 > Onze leerling staat centraal
Ambitie 2 > Onze docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het onderwijs voldoet aan de inspectienormen.
We hebben het onderwijs zo ingericht dat ook leerlingen die veel extra zorg en ondersteuning nodig
hebben, kwalitatief goed onderwijs en een goede begeleiding krijgen.
Op beide locaties is er veel aandacht voor de determinatie. Dit geldt voor alle drie de leerwegen.
Ons determinatiesysteem zorgt ervoor dat de leerling snel op het juiste onderwijsniveau zit.
Binnen dit thema hebben we ook oog voor de kwaliteit van lessen. We hebben voor onze docenten
de eisen vastgesteld waaraan de lessen minimaal moeten voldoen om tot een voldoende
beoordeling te komen. Collega’s kunnen de nodige ondersteuning krijgen om dit niveau te behalen of
vanuit dit niveau te komen tot een hogere beoordeling.

Voorkeursprofielen
Ambitie 1 > Onze leerling staat centraal
Ambitie 2 > Onze docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Op beide locaties geven we op onze eigen manier invulling aan talentontwikkeling door het accent te
leggen op de voorkeuren van leerlingen en medewerkers. Door deze middels vragenlijsten,
feedbackgesprekken, motorische testen en observaties in kaart te brengen, sluiten we in ons
onderwijsaanbod goed aan bij de behoeften van leerlingen. Hierdoor raken leerlingen gemotiveerd,
gestimuleerd en geïnspireerd en van hieruit ontwikkelen ze hun talenten.
De leerlingen starten daarom bij binnenkomst in het Junior College. Dit eerste leerjaar gebruiken we
om de overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
We bereiden leerlingen goed voor op datgene wat in het voortgezet onderwijs wordt gevraagd.
Daarbij brengen we de voorkeuren van de leerlingen in beeld en sluiten daar in de lessen zo goed
mogelijk op aan.
Verder heeft iedere leerling bij ons de mogelijkheid om in de keuze-activiteiten zijn/haar talenten op
het gebied van sport, cultuur, creativiteit en techniek verder te ontwikkelen.
Voor de medewerkers geldt ook dat we de kwaliteiten optimaal benutten.
Iedere collega heeft andere voorwaarden nodig om zich maximaal te kunnen ontwikkelen. Een goede
teamprestatie is pas mogelijk wanneer iedere medewerker in zijn of haar kracht wordt gezet. Ook
van de medewerkers brengen we de voorkeursprofielen in beeld.
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Maatwerk
Ambitie 1 > Onze leerling staat centraal
Ambitie 2 > Onze docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Centraal thema voor ons is dat we meer maatwerk bieden aan leerlingen. We benutten de
mogelijkheden die de nieuwe wet op de onderwijstijd biedt. Ook de invoering van de Chromebooks
in ons onderwijs maakt het eenvoudiger om hier op in te spelen. Specifiek voor Klazienaveen geldt
nog dat we kansen die de aanwezigheid van de bibliotheek in het nieuwe gebouw biedt, benutten
om beter aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van leerlingen.
Leerlingen krijgen de mogelijkheden om in een helder systeem in overleg met docenten keuzes te
maken voor hun onderwijsroute. Dat betekent dat ze minder uren volgen in vakken waar ze goed in
zijn en meer uren in vakken waar ze minder goed in zijn. Of ze benutten die ruimte om hun talenten
op andere terreinen verder te ontwikkelen.
De locaties blijven zich ontwikkelen en blijven zoeken naar onderwijsvormen die passen bij de
specifieke populatie.

Taal en rekenen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Ten aanzien van ons taalbeleid gelden de volgende doelen:
 Taalbarrières slechten, waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en meer kans
hebben om op een bij hun niveau passend schooltype te komen.
 Ervoor te zorgen dat onze leerlingen minimaal de voor hen geldende referentieniveaus
behalen.
In het vmbo staan taal en rekenen voortdurend op de agenda. Veel leerlingen komen op deze
terreinen met forse achterstanden het voortgezet onderwijs binnen. Het is onze taak om er alles aan
te doen om de leerlingen minimaal op het voor hen geldende referentieniveau te brengen.
Op het gebied van taal en rekenen is de afgelopen jaren al veel gebeurd en er is veel bereikt. Toch
zijn er op beide terreinen voortdurend nieuwe ontwikkelingen, die we nauwgezet volgen en waar we
op inspelen als dit in het voordeel is van de leerlingen.
Voor de komende jaren hebben we de ambitie om daadwerkelijk werk te maken van de koppeling
tussen het onderwijsaanbod van taal en rekenen en de beroepsgerichte programma’s. We willen
leerlingen nog meer dan voorheen de relatie tussen theorie en praktijk laten ervaren.
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7.6

Speerpunten locatie Borger

OBIT en opbrengstgericht werken
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Het OBIT-concept (Onthouden, Begrijpen, Integreren, Toepassen) is geïmplementeerd in zowel
toetsing als didactiek. Dat leidt ertoe dat de locatie goed omgaat met verschillen tussen leerlingen in
pedagogisch en didactisch opzicht. Deze taxonomie helpt inzicht te verschaffen in de aard en de
moeilijkheidsgraad van de toetsen, maar ook het niveau van de les. Het helpt ook voor een goede
determinatie.
Daarnaast houdt de locatie zich intensief bezig met de cyclische cijferanalyse en de sturing daarop.
Dit zal leiden tot opbrengstgerichte acties op alle niveaus.

Reuring
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
In dit project verbindt de locatie zich met de regio, waardoor de school bijdraagt aan de leefbaarheid
van die regio. Daarnaast wil de locatie een inspirerende school zijn, die naast het leren, het talent van
de leerlingen verder ontwikkelt.
De locatie verbindt zich met sport en cultuur door samen te werken met de verenigingen in de
gemeente. Enerzijds als kennismaking of verdieping en anderzijds om leerlingen hun eigen talent op
een ander vlak te laten ontwikkelen. Ten tweede levert de locatie een bijdrage aan het bevorderen
van een gezonde leefstijl bij jongeren. Als derde is er de verbinding tussen alle welzijnsinstanties en
de school. Door samen op te treden kunnen we meer voor elkaar betekenen en vroegtijdig
problemen signaleren. Enerzijds door het brede-school-concept van het primair onderwijs door te
trekken naar het voortgezet onderwijs, anderzijds door leerlingen een plek te geven waar ze elkaar
na schooltijd kunnen ontmoeten. Onder leiding van jongerenwerk worden er buitenschoolse
activiteiten ontplooid, er is huiswerkbegeleiding mogelijk en het sociaal team draagt bij aan het
welzijn van de jongeren in Borger en omgeving. Er is in Borger een unieke samenwerking waarin de
school een belangrijke spil is voor de jongere en voor de leefbaarheid van de regio. Tenslotte is er
een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven in de regio Borger-Odoorn. De bedrijven bieden
werkervaringsplekken en verlenen reële opdrachten aan de leerlingen van de opleiding
Dienstverlening en Commercie
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Omgaan met verschillen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De locatie wil ook in de toekomst recht doen aan verschillen tussen leerlingen, op die manier kun je
het beste in hen naar boven halen. Wij doen dat met behulp van de typologie van Carl Jung, daarbij
staan de individuele voorkeuren en kwaliteiten van de leerlingen centraal. Er bestaan zestien
voorkeurstypen. De Jungiaanse typologie brengt persoonlijkheden in kaart, waardoor duidelijk wordt
welke voorkeuren iemand van nature heeft. De docent houdt rekening met typeverschillen, voeren
het maken van bewuste, daarop gebaseerde keuzes ver door in hun lesaanpak. De docent beïnvloedt
de werkhouding van de verschillende leerlingen gunstig door stil te staan bij het onderwerp, de
vaardigheden die hij/zij aanspreekt bij de leerlingen, de werkvormen, de materialen en zelfs de
inrichting van het lokaal. De docent kiest ervoor om nauw aan te sluiten bij de voorkeuren van de
leerlingen, of om juist de minder natuurlijke en minder ontwikkelde functies aan te spreken. Het gaat
om een bewust leerproces, waarbij sturing en monitoring van de docent essentieel is. Door recht te
doen aan verschillen krijg je gemotiveerde, actieve leerlingen. Verschillende typen spreken van
nature verschillende talen. Door als docent je eigen voorkeurstaal te kennen en de diverse andere
talen te herkennen bij de leerlingen wordt de communicatie effectiever en worden misverstanden
voorkomen. Als je als docent de natuurlijke drijfveren van je leerlingen kent, kun je hun gedrag
begrijpen. En belangrijker: je kunt ze tegemoet komen in hun voorkeuren, zodat ze optimaal kunnen
presteren.

Flexibel lesrooster/maatwerk
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 3 > We verbinden met de omgeving van de leerling
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
De leerling staat centraal en dat is ons uitgangspunt. We stimuleren leerlingen zich te ontwikkelen in
de richting waarin zij goed zijn. Daarnaast stimuleren we dat de leerlingen zich ontwikkelen op hun
eigen niveau en in hun eigen tempo. Bovendien bieden wij ruimte voor andere activiteiten
(projecten, WPL, LOB, sport- en cultuuractiviteiten) en bieden wij zoveel mogelijk
mogelijkheden/keuzes aan de leerlingen.
We benutten de kansen die het nieuwe examenprogramma van Dienstverlening & Producten en de
invoering van de Gemengde Leerweg bieden, zodat we als kleine locatie onze leerlingen toch een zo
groot mogelijk aanbod kunnen bieden. De invoering van een flexibel rooster leidt tot actievere
lerende leerlingen en tot grotere motivatie omdat leerlingen zich ontwikkelen in hun eigen
interesses. We bieden maatwerk, extra ondersteuning aan zwakkere leerlingen en een goede
aansluiting op het mbo en op de havo. Op deze manier zijn we als locatie krimponafhankelijk en
bieden veel keuze. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun leerproces en zij worden daarbij
ondersteund door een leerlingbegeleider, die hen ook helpt bij de loopbaanoriëntatie.
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Taal en rekenen
Ambitie 1 > De leerling staat centraal
Ambitie 2 > De docent maakt het verschil
Ambitie 4 > We hebben hoge verwachtingen en leveren maximale inzet
Ten aanzien van ons taalbeleid gelden de volgende doelen:
 Taalbarrières slechten, waardoor leerlingen zich beter kunnen ontwikkelen en meer kans
hebben om op een bij hun niveau passend schooltype te komen.
 Ervoor te zorgen dat onze leerlingen minimaal de voor hen geldende referentieniveaus
behalen.
Voor het realiseren van deze doelstellingen geldt dat hier een overstijgende verantwoordelijkheid
rust op alle docenten: iedere docent is taaldocent en besteedt in de lessen aandacht aan begrijpend
lezen en woordenschat. Dus ook het vakonderwijs is taalgericht onderwijs waarin naast vakdoelen de
benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. De vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld
via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen benodigde taalsteun
geboden wordt.
Ten aanzien van ons rekenbeleid hebben we als doel geformuleerd dat alle leerlingen aan het eind
van klas 4 met succes de Rekentoets VO hebben afgesloten en dat ze rekentechnisch goed zijn
voorbereid op vervolgopleiding en maatschappij. Dat betekent dat in de uitvoering van het
programma ook aandacht is voor de oriëntatie op vervolgopleiding en beroep.
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