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Voorwoord
Voor u ligt het Strategisch Beleidsplan van Het Noordik voor 2018-2022: ‘Beloftes voor de toekomst’.
Wij willen voortbouwen op de basis die met het voorgaande schoolplan is gelegd met een accent op
professionaliseren, ruimte geven en verbinden. De volgende stap vraagt om verdiepen en waarmaken,
in verbinding met leerlingen, ouders, elkaar en onze omgeving. In dit beleidsplan beschrijven we onze
beloftes voor de toekomst.

Beloftes voor de toekomst
De titel van ons Strategisch Beleidsplan verwijst naar de overtuiging van Het Noordik dat ieder kind een
belofte is. Ieder kind wordt geboren met een veelheid aan talenten en mogelijkheden. Ons onderwijs is
gericht op het ontwikkelen van dit potentieel. Op Het Noordik leren leerlingen ontdekken wat ze kunnen
en nodig hebben om te kunnen worden wie ze willen zijn. We willen ons onderwijs en onze begeleiding
zo vorm geven dat leerlingen de acht beloftes (zie pagina 5) herkennen die wij geformuleerd hebben
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vanuit onze identiteit, missie en visie. Dit vraagt om verbondenheid met elkaar, leerlingen, ouders en
de omgeving, zodat we onze beloftes duurzaam waar kunnen maken.

Doelen van het strategisch beleidsplan
Dit strategisch beleidsplan geeft de richting aan die we de komende jaren volgen. Het beleidsplan functioneert als een sturingsinstrument (wat willen we verbeteren?) voor de planperiode 2018-2022 en als een
verantwoordingsdocument (wat beloven we?) naar de interne en externe belanghebbenden: leerlingen,
medewerkers, ouders, Raad van Toezicht, samenwerkingspartners en overheid. Dit beleid is richtinggevend. Het schrijft niet precies voor wat er moet gebeuren, maar het geeft aan welke kant de ontwikkeling
in grote lijnen op gaat. Wij geven onze medewerkers en teams op de vestigingen de ruimte om invulling
te geven aan de koers van de komende vier jaar.

Totstandkoming
Voorafgaand aan het opstellen van dit plan is de Noordiktour 2020 georganiseerd. Op alle vestigingen hebben
medewerkers meegedacht over de toekomst van de school. Deelnemers aan de bijeenkomsten toonden zich
betrokken en voelden zich verantwoordelijk voor het welzijn van onze leerlingen en voor hun rol in de samenleving van morgen. Daarnaast vormen de opdrachten die de overheid ons geeft belangrijke input voor onze
ambities. Dit heeft geresulteerd in een Schoolplan ‘Koersen op vertrouwen’.
In de eerste helft van 2017 hebben we met de komst van de nieuwe bestuurder onze ambities opnieuw
bezien. Ter kennismaking is de bestuurder in gesprek gegaan met alle geledingen binnen onze scholengemeenschap, met onze stakeholders en heeft ze met de leerlingen gesproken. Tijdens elk gesprek kwam de
vraag aan bod: ‘Waar ben je trots op en waar maak je je zorgen over?’ Op basis van de uitkomsten van deze
gesprekken, tezamen met de bevindingen van het onderzoek van de inspectie in het kader van het onderwijsverslag, is de conclusie getrokken om onze activiteiten duidelijker te richten en in een strategisch perspectief
te plaatsen. Daartoe hebben we de focus bepaald vanuit de essentie van ambities uit het schoolplan ‘Koersen
op vertrouwen’. Dit heeft geresulteerd in het voorliggende plan voor de jaren 2018-2022.

Opbouw
In dit strategisch plan wordt in hoofdstuk 1 ingegaan op de missie, identiteit en visie van CSG Het Noordik.
We laten dit uitmonden in acht beloftes aan onze leerlingen. Ook formuleren wij hoe wij onze organisatie
willen leiden. Vervolgens verwoorden we in hoofdstuk 2 onze basiskwaliteit (bijlage 3) en onze ambities
voor 2022, die we mede baseren op een evaluatie van de resultaten uit het vorige beleidsplan (bijlage 1)
Strategisch beleidsplan, CSG Het Noordik, 2018-2022

en een inventarisatie van belangrijke externe ontwikkelingen (bijlage 2). Het beleidsplan sluit af met een

Na goedkeuring RvT en instemming MR vastgesteld door de bestuurder d.d. 24 april 2018

hoofdstuk over borging en evaluatie.
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1. Wie (willen) wij zijn?!
In dit beleidsplan brengen we focus aan door het leerproces van onze leerlingen en de gewenste ontwik-

CSG Het Noordik

kelingen daarin centraal te stellen. Leerprocessen van leerlingen kunnen alleen dan duurzaam worden

Scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vier scholen:

begeleid, als ze sterk verbonden zijn met het leren van onze teams en medewerkers. Ook aan hen willen

• Noordikslaan Almelo - havo – atheneum - gymnasium

we ruimte bieden voor ontwikkeling en bewustwording. Dit alles met een duidelijk doel voor ogen:

• C. van Renneslaan Almelo - vmbo

het organiseren van kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen passend bij deze tijd. Immers

• Vriezenveen - vmbo			

onze ambities moeten tot leven komen in de dagelijkse ontmoetingen tussen onderwijsgevenden (en

• Vroomshoop - vmbo/onderbouw havo - vwo

onderwijsondersteuners) en onze leerlingen. Alleen dan kunnen we onze beloftes ten volle waarmaken.
We bieden onderwijs aan zo’n 3300 leerlingen.
De scholen verschillen in hun onderwijsaanbod, de leerlingenpopulatie en in het gehanteerde
onderwijsconcept. Tegelijk kennen ze een sterke verbondenheid met de missie, identiteit en visie
van CSG Het Noordik. De vier vestigingen hebben binnen vooraf geformuleerde kaders de ruimte
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om eigen schoolbeleid nader vorm te geven.

Missie en identiteit
Onze missie geeft onze bestaansreden weer en waar we voor staan.
CSG Het Noordik zet zich in voor haar leerlingen om hun talenten optimaal te ontplooien en hun
kennis te vergroten door onderwijs van hoge kwaliteit in een uitdagende, inspirerende en veilige
omgeving. Onze school helpt hen zich te ontwikkelen tot mondige leden van de samenleving die
alleen en samen met anderen verantwoordelijkheid willen, kunnen en durven nemen voor zichzelf,
voor anderen en voor een duurzame samenleving.
We zijn een christelijke school. Voor ons betekent dat dat we meer dan alleen een plek willen zijn waar
je kennis opdoet. Leerlingen leren op weg naar volwassenheid ook voor het leven. We willen met elkaar
en met leerlingen ruimte geven aan ervaringen en gesprekken over ethische keuzes die je kunt maken,
gelinkt aan maatschappelijke problemen. Niet vanuit normering en moraliteit, maar vanuit een luisterende houding en respect voor elkaars verhaal. De christelijke traditie is daarbij voor ons een bron van inspiratie. Door met elkaar in gesprek te zijn over de betekenis van deze inspiratie voor een ieder, voor ieders
verhaal, geven we samen vorm aan het verhaal van Het Noordik.

Visie
In onze visie formuleren we hoe we onze missie waar willen maken. De visie van CSG Het Noordik kenmerkt
zich door vijf basiselementen:
• Oefen- en leerplaats voor het leven
Op CSG Het Noordik krijgen leerlingen de kans om zich breed te ontwikkelen. Het gaat om kennis,
vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Ook inspiratie is belangrijk, ontwikkelen zij hun levensbeschouwing en worden zij gezien en ondersteund om met hoop en vertrouwen in het leven te staan.
• Leren en ontwikkelen
Leerlingen krijgen de ruimte om van en met elkaar te leren en zich te ontwikkelen. Zij doen het niet
alleen. Reflectie is hierbij belangrijk: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik leren en welke bijdrage wil ik
leveren? De leerlingen mogen rekenen op maatwerk in een deel van het aanbod om aan te sluiten bij
de ontwikkelingsbehoefte.
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In het onderwijs is er vanuit een ambitieus leerklimaat de ruimte
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We zijn als medewerkers en leiding ontwikkelingsgericht.
Wat we van leerlingen verwachten doen we zelf. We zijn ons
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Leerlingen blijven kennis verbreden en verdiepen.
• Vanuit een professionele organisatie
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bewust van onze verantwoordelijkheid om het beste uit onszelf

➙

• Midden in de samenleving
CSG Het Noordik is geen eiland, maar staat midden in de
samenleving. Leerlingen en medewerkers zijn betrokken

➙

te halen voor de leerlingen van nu en morgen.
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• Leren met resultaat

en ervaren dat zij deel uitmaken van een groter geheel.
Ons onderwijs is actueel en sluit aan op de maatschappelijke

De cirkel van vitale verbinding beschrijft dit proces. Vertrouwen en vrijheid vormen de basis voor

ontwikkelingen.

professioneel gedrag. Vanuit een stimulerend werkklimaat bieden we ruimte om inhoud te geven aan
ieders verantwoordelijkheid, waarbij het willen verantwoorden het logisch complement vormt. En dit

Acht beloftes aan onze leerlingen
Onze missie, identiteit (zingeving) en visie monden uit in

resteren
Ik durf te p

leidt tot het bestendigen van vertrouwen en vrijheid (professionele ruimte).
Zo ontstaat een leer- en kwaliteitscultuur waarbinnen collega’s en leerlingen zich goed kunnen ontwik

acht beloftes aan onze leerlingen. Wij scheppen een leer- en

kelen, zodat er duurzaam en consistent gewerkt wordt aan eigentijds onderwijs op maat. Het gaat hier

leefomgeving waarbij de leerlingen volop de ruimte krijgen zich

ook om congruentie: zoals wij willen dat er met leerlingen gewerkt wordt, zo werken we ook met elkaar.

voorspoedig te ontwikkelen. We werken daarbij iedere dag weer
aan het vormgeven van een hoopvol en stimulerend pedagogisch
klimaat. De beloftes zijn vanuit het perspectief van de leerling
geformuleerd, maar houden tegelijk een opgave in voor de teams
en medewerkers om de leerlingen in staat te stellen hier inhoud

Voor deze cultuur is een heldere structuur met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden be-

Ik krijg de

ruimte om
ikkelen

me te ontw

aan te geven.

langrijk. De leidende organisatie-eenheden zijn de teams op de vestigingen, waarbij meerdere vormen
mogelijk zijn. De omvang van de teams verschilt per vestiging. Teams bewijzen hun meerwaarde als de
teamleden ook echt iets samen willen of moeten. Een werkweek van leerlingen kan een optelsom zijn
van beslissingen van individuele vakdocenten die zich vooral op het eigen onderwijs richten. Om voor
de leerlingen een samenhangende werkweek te creëren is het van belang dat docenten samenwerken.

Onze organisatie en werkwijze
We streven naar een bewuste organisatie. Dit betreft een cultuur
waarin mensen doelbewust vanuit onderling vertrouwen samen
met collega’s in teamverband van betekenis willen zijn voor

Uitgangspunten van het werken binnen deze teams zijn: vertrouwen, ruimte geven, eigenaarschap,

zien
Ik word ge

leerlingen en elkaar.

beweging, samenwerken en het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het om
het professionele samenspel tussen de docenten en hun leidinggevenden. We verwachten van de
leidinggevenden dat ze:
• met hun teams gericht inhoud geven aan het waarmaken van onze ambities, passend bij hun

Als professionals dragen en nemen onze medewerkers

lokale situatie;

verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan leerlingen,
de verdere ontwikkeling daarvan en de behaalde
onderwijsprestaties. Daarop zijn zij aanspreekbaar

• de cirkel van vitale verbinding (vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid en verantwoording)

ordik
op Het No
Ik schitter

en daarover leggen zij verantwoording af.

gaande houden voor een doelbewuste en professionele manier van werken;
• zorgen voor transparante en zorgvuldige besluitvorming, met vooraf ruimte voor dialoog;
• openheid bieden naar en samenwerking zoeken met stakeholders.

Ik haal het

ezelf
beste uit m
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2. Onze beloftes voor de toekomst

• de school als professionele leergemeenschap met een verbetercultuur
(schoolontwikkeling=personeelsontwikkeling);

Als we onze ambities formuleren zijn daarbij drie uitgangspunten van belang:

• partnerschap in de regio, zowel binnen de onderwijskolom als daarbuiten.

➜ We willen onze beloftes aan leerlingen (Wie wij willen zijn!) in de praktijk realiseren.
➜ We willen aansluiten bij waar we staan met ons onderwijs.

De Noordik-ambities en de sturing

➜ We willen rekening houden met belangrijke demografische en maatschappelijke ontwikkelingen

Hieronder zijn de ambties van CSG Het Noordik uitgewerkt. Het is vooraf echter van belang deze ambities

die het onderwijs raken.

te positioneren binnen de visie op onze organisatie en onze werkwijze (besturingsfilosofie). Want als we
verwachten van de professionals in de teams op de scholen dat ze uitvoering geven aan de ambities, dan

De beloftes aan leerlingen zijn in het vorige hoofdstuk geformuleerd vanuit de missie, visie en identiteit.

moeten we Noordikbreed de richting bepalen en geen gedetailleerde doelen voorschrijven. We willen een

De ontwikkeling van CSG Het Noordik tijdens de vorige schoolplanperiode is beschreven in bijlage 1.

organische ontwikkellijn veroorzaken: substantiële stappen zetten in de richting van een bepaald streef-

Hieronder is de samenvattende conclusie van dat overzicht overgenomen. In bijlage 2 is een overzicht

beeld. De ambities zijn daarom uitgewerkt met portretten en leidende principes. Deze geven de ambities

opgenomen van relevante maatschappelijke ontwikkelingen.

kleur en nodigen uit om op de vestigingen tot een nadere operationalisering te komen. Daar worden de
concrete doelen geformuleerd en plannen gemaakt.
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Ontwikkelingen van CSG Het Noordik in 2012-2016
Het Noordik is een kwalitatief goede school met een breed aanbod en sterke ondersteuningsstructuur

Tegelijk is het van belang om de monitoring direct in te richten vanuit het idee ‘dat wat aandacht krijgt

voor leerlingen, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en een goede naam bij ouders

groeit’. Om tot een lerende cultuur te komen is het organiseren van feedback op basis van betrouwbare

en leerlingen. Voor de komende vier jaren willen we deze sterke punten duurzaam borgen. Op veel pun-

bronnen of data essentieel. We hechten veel waarde aan de professionele dialoog: ruimte maken voor het

ten uit ons vorige schoolplan hebben we in de afgelopen periode resultaat geboekt. Omdat het onderwijs

verhaal achter de cijfers door er samen betekenis aan te geven. Essentieel voor de kwaliteit van de orga-

continu in beweging is, hebben nieuwe ontwikkelingen en inzichten ook weer nieuwe aandachtspunten

nisatie zijn de processen van betekenisgeving en de ambities van individuen en teams (in combinatie met

opgeleverd. Als school zullen we, met een open houding van permanente innovatie, alert moeten zijn op

hun professionele kwaliteiten). Het is van belang dat de data eerst terecht komen bij diegenen die deze

veranderende vragen en behoeften vanuit onze omgeving en die actief vertalen in ons onderwijs.

data hebben ‘veroorzaakt’, de directe actoren. Zij kunnen deze data gebruiken bij hun verantwoording en

Dit vraagt om aantoonbaar innovatief onderwijs op zowel pedagogisch- didactisch als vakinhoudelijk vlak

leerproces. Zo werken we in lijn met onze visie op organiseren vanuit de cirkel van vitale verbinding1.

eveneens om een scherpe blik naar buiten.
Professionele dialoog
betekenis geven
feedback voor de actoren

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe initiatieven gestart. Vanuit idealen zijn er veel ambitieuze doelen
geformuleerd en er is ook veel ruimte geboden. Collega’s werden gestimuleerd om hun professionele ruimte
te benutten. De verankering van ander gedrag en andere lessen/onderwijs is echter nog niet over de volle
breedte voldoende waarneembaar. Het tempo van realisatie en uitvoering blijft achter bij de ambities.
vestigingen in het verleden niet altijd voldoende aandacht gekregen. Er is behoefte aan een planmatige

Wie willen wij zijn?
(missie/visie/
identiteit/beloftes)

en cyclische manier van werken om tot effectieve schoolontwikkeling te komen. Hierbij past een duidelijke
focus, zodat voor teams en medewerkers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

Veranderende maatschappelijke en demografische context
Bijlage 2 biedt een overzicht van een scala aan belangrijke ontwikkelingen die ons raken. De leerlingenprognose tot en met 2030 laat een dalende trend zien als gevolg van de krimp. De prognose van DUO

Waar willen we
naar toe?
(onze ambities)

Wat komt er
op ons af?

laat tot en met 2025 een krimp van 10,7% t.o.v. 2017 zien. Om deze prognose door te vertalen naar

Portretten en
leidende principes

een Noordik prognose moeten we o.a. rekening houden met de ontwikkeling van het marktaandeel en
het feit dat de prognose voor het PO in totalen is en niet het instroompotentieel van groep 8 weergeeft.

v.Renneslaan

Waar staan we?

De jaarlijkse bijstelling van de leerlingprognoses op grond van toekomstige instroom vanuit primair

Monitoring
van de
ontwikkelingen
Vanuit zelfevaluatiekader

Vroomshoop

onderwijs en het onderzoek naar marktaandeel zullen een voortdurend punt van aandacht zijn.
Als we het sectorakkoord van de VO-raad met het ministerie van OCW als uitkristallisering zien van de

Vriezenveen

Omzetten in actie en ontwikkeling

NoordiksProf
laan

Daarbij heeft het evalueren en de borging van de verschillende ontwikkelingen en werkwijzen in de

Uitwerking in vestigingsdoelen
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verantwoording

veranderende maatschappelijke verwachtingen voor het onderwijs van de toekomst dan is onze opgave
voor de komende jaren:
• meer maatwerk bieden voor individuele leerlingen;

1H
 ierbij is door Hargreaves het onderscheid gemaakt tussen data-driven en data-informed werken. Bij data-driven geven de data zelf

• meer inzet van ICT en digitale leermiddelen;

de doorslag. Bij data-informed blijven de professionals en het verhaal achter de cijfers zelf aan zet. Dit krijgt ook wel zijn weerslag in

• naast kwalificatie ook aandacht voor socialisatie en persoonsvorming (brede vorming);

een aangepaste cyclus: PDSA in plaats van PDCA. De s staat dan voor study.

Koers en ambities voor 2018-2022

PERSONALISEREN

Onze koers is gebaseerd op onze visie

Ambitie 1: Onze leerlingen ontdekken en ontwikkelen hun eigen kwaliteiten, doordat wij

Wij willen dat ons onderwijs de leerlingen sterker uitdaagt en motiveert om het beste uit zichzelf te halen

voldoende mogelijkheden bieden tot gepersonaliseerd leren.

en hen beter voorbereidt op de veranderende samenleving en arbeidsmarkt. Onze samenleving vraagt
steeds meer om het maken van eigen keuzes, door leerlingen eigen doelen te laten stellen en hen ook

Wat zien we in 2022 (portret)?

verantwoordelijkheid te laten nemen voor het bereiken van deze doelen. Personaliseren wordt steeds

Leerlingen zijn op allerlei manieren aan het werk en leren zichtbaar met plezier vanuit een grote betrokkenheid.

belangrijker in ons onderwijs, niet alleen voor onze leerlingen maar ook voor onze medewerkers.

Ze volgen onderwijs o.a. door het volgen van instructiemomenten en workshops, zijn bezig in werkgroepen,
doen onderzoek buiten de deur, werken in opdracht van stakeholders of zijn bezig met een individueel coach-

Om deze koers inhoud te geven formuleren we, in aanvulling op onze basiskwaliteit, drie ambities:

gesprek. Zo maar een greep uit vormen die we in 2022 terug kunnen zien op onze scholen. De leerlingen

➜ Personaliseren

hebben een gevarieerde werkweek en krijgen gepersonaliseerd onderwijs aangeboden en niet alleen lessen.

➜ Professionaliseren		
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➜ Participeren

In onze scholen is de regie en eigenaarschap voor het leerproces voor een deel bij de leerlingen komen

Deze ambities zijn hieronder uitgewerkt met portretten en leidende principes, die richtinggevend

te liggen, al is het eigen ontwikkelproces altijd onderwerp van overleg met hun mentoren en docenten.

zijn voor de uitwerking op de scholen.

Ook zijn er binnen de school meer keuzemogelijkheden om (ten dele) eigen leerroutes te doorlopen.
Leerlingen voelen zich geïnspireerd en uitgedaagd door het onderwijs om het beste uit zichzelf te halen.

BASISKWALITEIT

Zij durven te presteren en de scholen bieden hen een podium om te schitteren. Personaliseren betekent voor ons niet individualistisch onderwijs. Leerlingen worden zich bewust van het deel uitmaken van
een groter geheel. Naast de behoefte zich te onderscheiden en zelf keuzes te maken, hebben leerlingen

We vinden het van belang dat we dagelijks basiskwaliteit blijven bieden. Daar hebben de leerlingen

behoefte aan relatie, erbij te horen en deel te zijn van een gemeenschap. Leerlingen en medewerkers

elke dag recht op. Onder onze basiskwaliteit verstaan we.

voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer, waarbij medewerkers zich bewust zijn
van hun voorbeeldrol. Vanuit deze veiligheid kunnen leerlingen ontdekken wie ze zijn, welke waarden en
antwoorden op levensvragen bij hen passen.

De basis op orde (zie ook bijlage 3)
• D
 e onderwijskwaliteit is voldoende tot goed: alle vestigingen hebben minimaal een basisarrangement.

Zo creëren we een context waarin de leerling zich kan toetsen aan leeftijdsgenoten, waar hij sociale om-

• H
 et personeel is bevoegd en bekwaam en verantwoordt zich over zijn professionalisering

gangsvormen leert en waarin hij leert functioneren. Juist het in de praktijk brengen van het geleerde in

• D
 e gesprekscyclus wordt consequent uitgevoerd.

een sociale omgeving is belangrijk voor het leerproces.

• D
 e organisatie richt zich op het faciliteren van het leren van leerlingen en medewerkers.
De voorzieningen en randvoorwaarden daarvoor (lokalen, ICT, roosters) zijn op orde.
• O
 nze ondersteuning in het kader van passend onderwijs voldoet aan de gemaakte afspraken in het
samenwerkingsverband.
• C
 ommunicatie is erop gericht belanghebbenden op tijd en transparant te informeren, zowel intern
(personeel) als extern (leerlingen, ouders, andere belanghebbenden).

Personaliseren betekent ook persoonlijk: leerlingen voelen zich gezien en deskundig begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling. Het betekent vanuit onze identiteit dat we meer meegeven dan kennis en vaardigheden alleen, waarden en normen (zingeving) zijn zaken die een wezenlijke plek hebben in ons onderwijs.
De vertaling hiervan zien we terug in de vakken en ook in de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden2.
Bij de afronding van hun opleiding krijgen de leerlingen naast een diploma ook een plus-document waarin

• D
 e PDCA-cyclus wordt op de verschillende niveaus (docent, op lesniveau, sectie, team, vestigingen,

extra informatie over de persoonlijke ontwikkeling (zoals vaardigheden op het vlak van sport, cultuur en

Noordikbreed) volledig gevolgd en professioneel toegepast. De beoogde resultaten worden vooraf

maatschappelijke inzet) is weergegeven. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) is integraal onderdeel

geformuleerd, activiteiten worden planmatig uitgevoerd, evaluaties worden uitgevoerd en er vinden

van het onderwijsproces. Leerlingen kunnen door het plusdocument, door reflectie op het leerproces en

bijstellingen plaats. Ten einde van te leren en door te ontwikkelen.

door oriëntatie op het vervolgonderwijs en beroep bewust en beter onderbouwde keuzes maken. Dit zien

• F
 inancieel is CSG Het Noordik gezond, zodat de continuïteit verzekerd is en er tegelijk ruimte is om

we terug in betere prestaties en rendement van onze oud-leerlingen in het vervolgonderwijs.

te investeren in innovatie.

Leidende principes
Alle vestigingen werken aan het realiseren van het bovenstaande beeld. Daarbij kiezen ze hun eigen
Uit de terugblik op het voorgaande schoolplan, zoals beschreven in bijlage 1, kwam naar voren dat we

vorm en tempo, passend bij hun eigen context. De onderstaande leidende principes zijn bepalend voor

onze basiskwaliteit nog niet op alle punten in voldoende mate hebben bereikt. Om de basiskwaliteit

de ontwikkeling van hun onderwijs richting 2022.

waar te (blijven) maken is het van belang om dit structureel onder de aandacht te houden, door het te
monitoren en hier doelen op te stellen.

In 2022 is voor onze leerlingen merkbaar dat zij:
➜ meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen voor hun leerproces;
➜ kunnen kiezen, doordat een deel van het curriculum flexibel van opzet, inhoud en uitvoering is;
➜ de mogelijkheden van ICT en digitale middelen met meerwaarde voor hun leren benutten;
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➜ de kans krijgen zich breed te ontwikkelen, qua kennis en vaardigheden, sociaal en persoonlijk;

Medewerkers stappen waar nodig bewust uit hun comfortzone, werken aan gedragsverandering om een

➜ zich 21e eeuwse vaardigheden eigen maken;

wezenlijke bijdrage te leveren aan het veranderproces van CSG Het Noordik. Professionele ontwikkeling

➜ persoonlijke begeleiding krijgen van de docent en mentor en feedback waarin reflectie op het

wordt breed benaderd en niet vereenzelvigd met scholing. Medewerkers kunnen ook veel leren door pro-

leerproces centraal staat. Ouders worden daar bij betrokken;
➜ deel uit maken van een groter geheel, de gemeenschap van de school, waarin ze hun eigen

jecten te leiden, nieuw onderwijs te ontwerpen, intervisie, collegiale consultatie, leerlingen feedback te
vragen en dergelijke. Medewerkers maken hun ontwikkeling zichtbaar en onderbouwen dit met bronnen.

(levensbeschouwelijke) identiteit kunnen ontwikkelen.
Uit het medewerkers feedback onderzoek van 2022 blijkt dat de professionele cultuur verankerd is in de orgaVestigingen en teams vertalen deze ambitie in concrete plannen en doelstellingen. Er is daarbij ruimte

nisatie. In 2022 volgen studenten aan een lerarenopleiding een deel van hun opleiding op CSG Het Noordik.

voor variëteit en diversiteit aan nieuwe initiatieven en pedagogische concepten. Dit kan bijvoorbeeld

We bieden leraren in opleiding de noodzakelijke contextrijke betekenisvolle leeromgeving. Het stafbureau

betekenen dat vestigingen beginnen met veranderingen in de dagelijkse organisatie van het onderwijs

ondersteunt dat de vestigingen zich goed kunnen ontwikkelen, vanuit een stimulerende en monitorende rol.

(flexibele programmering), terwijl anderen zich eerst richten op de mogelijkheden die digitale content
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en devices bieden. Vestigingen kunnen bijvoorbeeld ook het toetsaspect als aangrijpingspunt kiezen

Leidende principes

voor veranderingen in de didactiek en pedagogiek door formatief te gaan toetsen. Hierdoor krijgt de

Op de vestigingen wordt gericht gewerkt aan een professionele cultuur.

leerling individueel feedback waar hij in zijn ontwikkeling staat en wat hij nodig heeft voor een

Voor de organisatie en medewerkers is merkbaar dat:

goed vervolg.

➜ de professionele ruimte is ingebed: beslisruimte en eigen regie op individueel én collectief niveau
(als lid van een team) zijn vanzelfsprekend;

PROFESSIONALISEREN

➜ het effect van het gebruik van professionele ruimte zichtbaar leidt tot leren en verantwoorden;
➜ het leren – op individueel, team en vestigingsniveau - vorm krijgt vanuit het stellen van ambitieuze
doelen en daar de goede feedback op organiseren;

Ambitie 2: Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun (door)ontwikkeling en zetten
die bewust in ten dienste van de leerling en het onderwijs.

➜ er aandacht is voor iedere medewerker, diens welbevinden en diens ontwikkeling, waarbij maatwerk
het uitgangspunt is (personaliseren);
➜ leren breed benaderd wordt (scholing is daarbij één van de mogelijke vormen).

Wat zien we in 2022 (portret)?
Onze medewerkers zijn professioneel verantwoordelijk en eigenaar van hun eigen ontwikkeling en mede-eigenaar van het gezamenlijk leerproces van bijvoorbeeld een team of sectie. Zij werken individueel en gezamen-

PARTICIPEREN

lijk aan het realiseren van de ambities van CSG Het Noordik. Daartoe benutten zij hun professionele ruimte:
door ruimte en tijd te nemen om binnen gestelde kaders plannen te maken en beslissingen te nemen, om te

Ambitie 3: We versterken de samenwerking met externe partijen binnen en buiten het

leren en te reflecteren, om doelbewust en met focus te blijven werken. Verantwoording is het logische com-

onderwijs waarbij we steeds werken vanuit gedeelde belangen.

plement van het dragen van verantwoordelijkheid vanuit vertrouwen en vrijheid (cirkel van vitale verbinding).
Hiermee wordt zichtbaar gemaakt hoe de ruimte is gebruikt en wat de opbrengsten zijn. Dit geldt zowel naar

Wat zien we in 2022 (portret)?

elkaar toe (aanspreekcultuur) als naar hun leidinggevenden (namens de organisatie als geheel).

Het onderwijs van de scholen van CSG Het Noordik is goed afgestemd op de dynamiek en de hoge verwachtingen van de maatschappij. We hebben een duurzame verbinding met de omgeving. Dit betreft o.a.

Medewerkers zijn individueel en in teams in staat om mede vorm te geven aan de veranderende school-

het toeleverend en afnemend onderwijs, ouders en leerlingen, bedrijven en instellingen in de regio en

organisatie en innovatie van het onderwijs. Zij hebben competenties ontwikkeld voor meer geperso-

de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook met onze samenwerkingspartners in het VO en VSO werken

naliseerd onderwijs, zoals verschillen tussen leerlingen kunnen identificeren, daarop inspelen met een

wij op een productieve wijze samen in het belang van de leerlingen in de regio. Zo hebben wij met hen

passend aanbod en vervolgens vaststellen of de beoogde leerdoelen zijn bereikt. Ook beschikken zij over

het onderwijsaanbod toekomstbestendig gemaakt. De krimp van het aantal leerlingen vraagt ook dat we

didactische ICT-competenties en zijn zij in staat digitaal lesmateriaal te ontwikkelen. Zij werken gericht

samenwerken met andere VO-scholen om een breed aanbod in stand te houden.

aan het (her)ontwerpen van het curriculum. Collega’s dragen vanuit hun functie medeverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de organisatie. Dit kan vanuit een expertstructuur, maar keuzes kunnen

Ouders en school zijn partners ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kinderen, onze leer-

veranderen naar behoefte van ons onderwijs.

lingen. Dit komt tot uitdrukking in een open communicatie over en weer en door leerlingen voorbereide
voortgangsgesprekken in de driehoek van ouders/verzorgers – leerling – mentor (samenhang met het

We hebben een congruente aanpak gerealiseerd: personaliseren voor de leerling geldt ook voor onze

personaliseren). Het pedagogische partnerschap vraagt van ouders en school respect voor elkaars taak

medewerkers. In teamverband en met hun leidinggevenden voeren zij het gesprek over hun persoonlijke

en invulling. In de gesprekken tussen school en ouders wordt besproken wat de ouders kunnen verwach-

ontwikkeling in het licht van de ambities van het team en de vestiging. In de gesprekken met de leiding-

ten van de school en waar de (organisatorische) grenzen liggen. Onder de ouders zijn er interessante

gevende zijn daarnaast welbevinden, leeftijdsfase en competenties thema’s.

experts op allerlei terreinen, die een verrijking voor het onderwijs betekenen. Zij brengen de maatschappij binnen via gastlessen en begeleiding van projecten.

2B
 ij 21e eeuwse vaardigheden gaat het om vaardigheden als kritisch denken, samenwerken, probleemoplossend denken,
ICT-geletterdheid, creativiteit, communiceren, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden.
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3. Borging en evaluatie
Participeren houdt tweerichtingsverkeer in. Ook bedrijven en instellingen leveren een bijdrage aan het onder-

Samenhang tussen strategisch beleidsplan en vestigingsdoelen

wijs van Het Noordik, zowel op school als op de werkplek. Verder participeert Het Noordik in regionale initia-

Dit strategisch beleidsplan biedt de scholen richting én ruimte. De koers en de ambities zijn algemeen

tieven, die gericht zijn op de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Ook cultuurinitiatieven – in het

geformuleerd en richtinggevend tegelijk. Het is duidelijk welke kant CSG Het Noordik op wil. De nadere

kader van brede vorming van de leerlingen – hebben een vanzelfsprekende plek binnen het onderwijs.

concretisering en operationalisering van het Strategisch beleidsplan 2018-2022 vindt plaats op de scholen
en in de teams. Om de basiskwaliteit te borgen en verder te verbeteren, moeten vestigingen doelen met

De doorgaande leerlijn vanuit het basisonderwijs via Het Noordik naar het vervolgonderwijs is goed

betrekking tot deze basiskwaliteit formuleren. Vestigingen worden daarnaast uitgenodigd om - uitgaande

afgestemd. Het leerplan van de Noordikscholen houdt rekening met wat de leerlingen inhoudelijk en qua

van de leidende principes – eigen plannen en doelen te formuleren die in lijn zijn de ambities en tegelijk

werkwijze gewend zijn als ze binnenkomen. Het leerplan bereidt ze door middel van de brede vorming

recht doen aan de lokale situatie. Het beleidsplan is daarmee de basis en het vertrekpunt voor beleids-

en de groei in verantwoordelijkheid voor op het vervolgonderwijs naast de examinering. Daarnaast zijn

vorming en uitwerking.

nieuwe verbindingen met het basisonderwijs verkend zoals het 10-14 onderwijs. Ook wordt er waar mo-
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gelijk al een voorschot genomen op het vervolgonderwijs. De samenwerking met de lerarenopleiding is

De ambities vanuit het strategisch beleidsplan worden jaarlijks door de vestigingen uitgewerkt in

versterkt door het opleiden in de school.

vestigingsdoelen, in het licht van het beeld waar de vestigingen in 2022 willen staan. Hier worden de
doelen en opbrengsten voor de korte termijn vastgelegd. Bij het vaststellen van de doelen per (school)

Leidende principes

jaar vragen bestuur en directie zich af of de doelen aan de ene kant realistisch zijn en aan de andere kant

De duurzame inbedding in de regio krijgt in 2022 vorm via:

‘spannend’ genoeg (wordt ontwikkeling voldoende zichtbaar). Per ambitie wordt hier de huidige stand van

➜ een doorgaande leerlijn vanuit het basisonderwijs en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs;

zaken weergegeven. De vestigingen zorgen voor de vertaalslag in acties, rekening houdend met de eigen

➜ ouders/verzorgers en school versterken elkaar in hun bijdrage aan de ontwikkeling van de

populatie leerlingen en draagvlak en –kracht binnen het team.

leerling/hun kind (partners);
➜ de samenwerking in de regio leidt tot passend aanbod en passend onderwijs voor leerlingen;

Visie op control en professionaliteit

➜ instellingen en bedrijfsleven en Het Noordik werken samen ten behoeve van elkaar.

‘In control’ zijn is niet hetzelfde als alles onder controle hebben. Het gaat vooral om het goed in beeld
hebben hoe de organisatie zich ontwikkelt op de belangrijkste doelstellingen en vervolgens de organisatie adequaat kunnen beïnvloeden waar nodig. Natuurlijk is het belangrijk dat een bepaald basiskwaliteitsniveau wordt gerealiseerd. Bij de ambities en daarbij passende veranderdoelen gaat het echter
veelal om het goed begeleiden en volgen van ontwikkelingen.
Begrippen als sturing en control suggereren een harde en bijna mechanische insteek: het draaien aan
bepaalde knoppen leidt tot het gewenste resultaat. In organisaties van professionals, zoals onze scholen, werkt het niet zo. Het gaat vooral om de motivatie, de focus en inzet van onze medewerkers op
een zo goed mogelijk resultaat. Dit beleidsplan is nadrukkelijk gericht op het scheppen van een kwaliteits(-verbeter)cultuur en op de implementatie van een volwassen beleidscyclus (vanuit Plan-Do-CheckAct [PDCA] of Plan-Do-Study-Act [PDSA] en de daarbij passende informatiestromen. Wij vinden het
eigenaarschap voor de doelen van de professionals daarbij essentieel.
De informatie-uitwisseling kan de ontwikkeling van de kwaliteitscultuur en professionaliteit ondersteunen of belemmeren. Essentieel voor ons is dat de eigenaren van bepaalde doelen zelf eerst de informatie ontvangen over de mate waarin de doelen gehaald zijn of niet. Zij kunnen vanuit de context
van hun team dan analyses maken en de stand van zaken goed beoordelen. Daar vloeien beslissingen
uit voort om door te gaan of bij te sturen, dan wel hierover voorstellen te doen aan beoogde middelen of hulp van anderen binnen onze organisatie (passend binnen de verantwoording). Daarbij is het
heel belangrijk dat de analyses grondig zijn. Met oppervlakkige analyses en snel in de actie schieten
is de effectiviteit van de sturing niet altijd gediend. Leidinggevenden zijn essentieel om hierbij kritisch
te blijven op het resultaat van dit proces.
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We maken onderscheid tussen ‘hard controls’ en ‘soft controls’ in het besef dat dit van leidinggevenden

Evaluatie van het beleidsplan

en van de kwaliteitsmonitoring andere acties vraagt. Zie voor een overzicht met mogelijke vormen

In dit strategisch beleidsplan staat aantrekkelijker en uitdagender onderwijs voor onze leerlingen

onderstaande tabel .

centraal. Dat betekent dat onze plan geslaagd is als de leerlingen in 2022 zeggen dat we onze doelen

3

hebben waargemaakt.

Hard controls

Wijze van beïnvloeding gedrag
(gericht op ‘beheersing’)
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Bereiken en vaststellen kwaliteit

Voorbeelden

•
•
•
•
•

Tastbaar, zichtbaar
Objectief
Meetbare doelen
Expliciete data
Management

Soft controls
•
•
•
•
•

Niet-tastbaar, onzichtbaar
(Inter-)subjectief
Merkbare doelen
Impliciete houdingen
Leiding

• B
 ewaken doelrealisatie,
grenzen en normen
• K
 aders en beleid
(‘managementcontract’)
• E
 valuatie gebaseerd op data
en documenten
• G
 ericht op risicobeheersing,
doelmatigheid.

• Kwalitatieve doelen via
subjectieve beoordeling
• Gemeenschappelijkheid
(‘psychologisch contract’)
• Evaluatie gebaseerd op
observatie en interviews
• Gericht op motivatie en
professionaliteit (belang aanspreekcultuur en feedback).

•
•
•
•
•

• Gedeelde waarden en
overtuigingen
• Professionele competenties
• Visie en missie
• Verwachtingen en vertrouwen
• Inspiratie en energie

Procedures en regelgeving
Begroting en budgetten
Administratieve systemen
Managementrapportages
Functiebeschrijving

Veel effecten van ons onderwijs zijn niet zonder meer meetbaar. Het verhaal achter de cijfers geeft inzicht
en helpt om onze opbrengsten en processen te verbeteren. Deze interactie krijgt waarde als het gesprek
professioneel wordt gevoerd. We streven ernaar de ervaringen en intuïtie serieus mee te wegen bij het
maken en interpreteren van analyses. Veel resultaten zijn meetbaar, andere laten zich alleen opmerken.
Onze medewerkers handelen planmatig en cyclisch, individueel en in teamverband. Zij nemen verantwoordelijkheid voor hun taken en leggen hierover verantwoording af. Zo ontstaat een cultuur waarin het
vanzelfsprekend is te sturen op resultaten (opbrengsten en processen), verantwoording af te leggen en
in gesprek te gaan over onze kwaliteit. Vanuit het besef dat kwaliteit en kwaliteitsborging een intrinsiek
onderdeel zijn van de professionaliteit.

Kwaliteitsmonitoring in perspectief
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 werken we met een zelfevaluatiekader waarin we onze basiskwaliteit en onze eigen ambities monitoren. Hierbij wordt beoogd om de ontwikkelingen zichtbaar en merkbaar te
maken, en waar dat kan en zinvol is, meetbaar. Met het zelfevaluatiekader kunnen we de voortgang van de
onderwijskundige ambities monitoren en jaarlijks evalueren, zowel Noordikbreed als op de eigen vestiging.

3

De Nieuwe Meso, maart 2016 – Rick Steur – Leren en presteren in samenhang.

Zelfreflectie, feedback, verantwoorden zijn hier onlosmakelijk mee verbonden en zijn van belang om
de ambities om te zetten in handelen en ontwikkeling. Hiermee zorgen we ervoor dat we tijdig kunnen
bijsturen indien daar aanleiding toe is en dat de strategische doelen uit dit plan in 2022 behaald worden.
Het is goed om daarbij niet alleen te letten op dat wat nog niet bereikt is, maar ook in kaart te brengen
welke verbeteringen bereikt zijn. Indien nodig kan dit plan op onderdelen tijdens deze looptijd bijgesteld
worden. Dit gebeurt op basis van evaluatie van het lopende beleid en op basis van interne en externe
ontwikkelingen. De Raad van Toezicht wordt periodiek door de bestuurder geïnformeerd over de voortgang van de plannen. In de jaarverslagen vermelden wij de leerpunten en de successen.
We sturen erop om met elkaar de dialoog aan te gaan in plaats van onze verantwoording alleen in
documenten af te leggen. De dialoog over wat we hebben geleerd, hoe we hebben gehandeld en tot
welke resultaten dit heeft geleid, willen we zowel intern (op de diverse niveaus) en extern voeren.
Deze verantwoording past binnen onze op ontwikkeling gerichte cultuur. De vragen uit het zelfevaluatiekader vormen de start voor deze dialoog.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij gezamenlijk de ruimte die geboden wordt goed benutten,
zodat onze leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen binnen een waardevolle leergemeenschap.
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Bijlage 1
Terugblik CSG Het Noordik op Koers, schoolplan 2012-2016

Toptraject aan. We werken hierbij nauw samen met zeven andere VO-scholen, het ROC van Twente en
Saxion. Leerlingen die dit Toptraject volgen krijgen te maken met een programma dat de doorstroming
via mbo naar hbo optimaliseert.

Hieronder volgt een overzicht van de resultaten met betrekking tot de ambities die we ons tot 2016 hadden
gesteld. We hebben in de Noordiktour 2020 de ontwikkelingen met elkaar geduid. In deze terugblik hebben

2. Het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs

we de ontwikkelingen zichtbaar en merkbaar gemaakt, en waar dat kan en zinvol is, meetbaar.

Er is sprake van een basisarrangement voor alle afdelingen. De examencijfers zijn de afgelopen vier jaar
per saldo gestegen (Noordikslaan), iets lager (C. van Renneslaan) of liggen op hetzelfde niveau4.

Het schoolplan ‘Het Noordik op koers 2012-2016’ kende vier hoofdlijnen. Om de hoofdlijnen te realiseren,
is een aantal beleidsspeerpunten geformuleerd: zingeving, kwaliteitszorg, multimedia en leermiddelen,

De afgelopen vier jaar zijn er flinke stappen gezet in onze ontwikkeling van kwaliteitszorg. Naast harde en

rekenen en taal en tot slot passend onderwijs. De vorderingen op de hoofdlijnen zijn hieronder beschreven,

veelal kwantitatieve doelstellingen hebben we ook de focus op de zachtere kant, immers leerlingen moeten

inclusief de beleidsspeerpunten.

zich op hun plek voelen, gezien en uitgedaagd worden. Wij maken kwaliteitszorg breder door ook het benodigde maatwerk voor (groepen van) leerlingen in kaart te brengen. Door naar leerlingen te luisteren middels
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1. H
 et vasthouden en uitbouwen van het goede, in een veilige, uitdagende,
eigentijdse en inspirerende omgeving.

tevredenheidenquêtes, maar ook door interviews, om zo onze blik op een aandachtspunt helder te krijgen.

Uit de tevredenheidsonderzoeken en informele terugkoppelingen komt naar voren dat Het Noordik een

pakken mensen de eigen verantwoordelijkheid sneller op. Het structureel meten van de kwaliteit van onze

veilige school is volgens leerlingen, ouders en medewerkers. Uit de inspectiebezoeken (febr. en maart 2017

opbrengsten loopt goed en de interne dialoog in de vestiging is mede dankzij de kwaliteitsverantwoording op

in VV, CR en NL) krijgen we teruggekoppeld dat de ondersteuning goed is geregeld, de vestigingen hier

de derde dinsdag van september transparant en actueel, aldus de terugkoppeling van de onderwijsinspectie.

gestructureerd aan werken en er veel aanbod is op het gebied van extra ondersteuning en begeleiding.

De positie van de experts kwaliteitszorg is duidelijk en er wordt steeds vaker ook door docenten, mentoren,

Leerlingen op de vmbo-vestigingen die (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben, kunnen terecht in Pluspunt.

secties een beroep op de experts gedaan. Het afmaken van de PDCA-cyclus verdient onze aandacht. Veel

Hier is een begeleider die weet van de situatie van de leerling en maar een klein aantal leerlingen om zich

activiteiten en nieuwe initiatieven worden geëvalueerd, echter met name bij de kleinere projecten is dit nog

heen heeft. In Vriezenveen is in de nieuwbouw een ‘Home-voorziening’ gerealiseerd, waardoor veel bege-

geen gemeengoed geworden. Het risico hiervan is dat projecten doorlopen terwijl de bijdrage onduidelijk is.

Daarbij betrekken we collega’s van verschillende niveaus en disciplines. Zo wordt het draagvlak vergroot en

leiding in de eigen ruimte van de afdeling kan plaatsvinden. Er zijn korte lijnen met ouders. Wanneer het
vermoeden bestaat dat een leerling iets ‘extra’ nodig heeft, worden ouders vlot geïnformeerd en betrokken

3. Het professionaliseren van het personeel

bij het proces. Ook het huisbezoek wordt door de ouders zeer gewaardeerd.

Er worden professionaliseringstrajecten aangeboden waar veel docenten gebruik van maken.
Aan het professionaliseringspalet van Saxion namen 41 collega’s deel. Meer dan 20 docenten partici-

Leerlingen krijgen een breed pakket aan vakken en activiteiten (excursies, werkweken, vakoverstijgende acti-

peerden in de DOT’s (Docent Ontwikkel Teams) die vanuit de universiteit Twente en Windesheim worden

viteiten) aangeboden die een direct verband hebben met het onderwijs. Expeditie-onderwijs aan de Noordik-

georganiseerd. Afgelopen vier jaar namen 87 nieuwbenoemde docenten deel aan een inductietraject

slaan, Vriezenveen en C. van Renneslaan is er voor die leerling die samen met andere leerlingen een project

waarin het eigen handelen centraal stond, maar ook sprake was van een gezamenlijke verkenning van de

ergens in de wereld voorbereidt, uitvoert en evalueert. In het kader van talentontwikkeling is Het Noordik een

Noordikwerkwijze. Op alle vestigingen is professionalisering voor docenten gestart om basiscompetenties

school waar meer dan gemiddeld aandacht aan expressie, muziek en cultuur geschonken wordt. Voorbeelden

te verkrijgen voor het verzorgen van ICT-rijk onderwijs. Aan de Noordikslaan heeft inmiddels 90% van de

zijn de musical en ‘The Voice of Almelo’. Om een ambitieus leerklimaat verder te stimuleren en in te spelen

onderbouwdocenten deze cursus gevolgd.Kortom, er is de afgelopen jaren actief gewerkt aan het verster-

op de capaciteiten van individuele leerlingen bieden we leerlingen de mogelijkheid in extra vakken examen

ken van die professionaliteit, door scholing, HR-beleid en door steeds meer verantwoordelijkheden laag

te doen. We dagen onze leerlingen uit deel te nemen aan nationale wedstrijden, zoals olympiades. Voor onze

in de organisatie te leggen. Dit krijgen we ook terug uit de tevredenheidsonderzoeken onder collega’s en

(hoog)begaafde leerlingen bieden we een verrijkend programma aan met een accent op versterkt talenon-

het Spiegelonderzoek Personeel & School. Op alle vestigingen is er een hoge waardering voor de ontwik-

derwijs, onderzoeken en ontwerpen. Door middel van het Toptraject wordt er binnen de vmbo-vestiging in

kelingsmogelijkheden en deze waardering is de afgelopen vier jaar significant toegenomen5. De collega’s

Almelo invulling gegeven aan meer aandacht voor excellentie. In de tevredenheidsonderzoeken waarderen

ervaren voldoende ruimte en stimulans om te professionaliseren. Echter uit de visitatiebezoeken van een

zowel de leerlingen als hun ouders de mogelijkheden die wij bieden aan leerlingen die meer aan kunnen.

collega VO-school en van de inspectie krijgen we teruggekoppeld dat de kennistransfer zich nog onvol-

Tegelijkertijd leeft de overtuiging dat ons onderwijs jongeren meer kan uitdagen dan nu gebeurt (Bron: Staat

doende vertaalt naar een gedragstransfer. Er is als voorbeeld de afgelopen jaren veel ingezet op differen-

van ons onderwijs en uit terugkoppelingen van de tevredenheidsonderzoeken).

tiatie, toch wordt dit niet in voldoende mate waargenomen. Sommige docenten slagen er bijzonder goed
in onderscheid te maken tussen (groepen) leerlingen bij de uitleg en de opgedragen verwerkingsopgaven.

Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de ICT-infrastructuur. Zo heeft bijvoorbeeld elke docent een lap-

Niet alle docenten zien echter mogelijkheden daartoe. De vertaling van de opgedane kennis naar de prak-

top ter beschikking. In het schooljaar 2014-2015 is aan de Noordikslaan een ICT-rijke havo/vwo en gymnasi-

tijk verloopt langzaam. Er is een ontwikkeling in de richting van professionele organisatie: het van elkaar

um brugklas gestart. De meerwaarde hiervan is de afgelopen twee jaar onderzocht door ouders, leerlingen en

leren. Echter hierin zijn nog stappen te zetten, elkaar aanspreken gebeurt nog niet in voldoende mate.

docenten van de ICT-rijke klassen te bevragen. Uit het onderzoek blijkt dat het meer mogelijkheden biedt om

Collega’s leggen zaken vooral terug bij de leidinggevenden maar spreken elkaar niet zelf aan. Verder is de

maatwerk, differentiatie en contextrijk onderwijs te leveren.
4 In 2011-2012 ce-resultaten CR: 6,56 NL: 6,25 VV: 6,32 en VH: 6,32. In 2015-2016 ce-resultaten: CR: 6,38 NL: 6,41 VV: 6,44 en VH: 6,40.

Het Noordik heeft de samenwerking met externe partners als ArteZ-conservatorium versterkt. Zo wordt
de vooropleiding van het conservatorium aangeboden. C. van Renneslaan biedt haar leerlingen het

5 Gewogen gemiddelde ontwikkelingsmogelijkheden: NL gestegen van 5,9 in 2012 naar 6,6 in 2016, CR: 6,9 naar 7,4, VV: 6,7 naar 7,4 en
VH: 6,1 naar 6,3. Landelijk is het licht gestegen van 5,81 naar 5,89.
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werkdruk hoog, zo blijkt uit onderzoek in 2014 en 2016 naar de medewerkerstevredenheid op de verschillende vestigingen. De werkdruk wordt op een aantal vestigingen als zeer hoog ervaren. Dit wordt vooral

Bijlage 2
Belangrijke externe ontwikkelingen die ons raken

veroorzaakt door het brede takenpakket met veel niet-lesgevende taken en de registratie en administratie.
Diverse ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor een andere context voor het voortgezet onderwijs.

4. E
 en onderwijsprogramma dat herkenbaar in verbinding staat met de christelijke
wortels van de school

Wat gebeurt er om ons heen en wat betekent dit voor ons? In de aanloop naar dit plan zijn de relevante
ontwikkelingen geïnventariseerd die van betekenis zijn voor ons onderwijs van de toekomst.

De levensbeschouwelijke identiteit krijgt expliciet aandacht in vieringen, dagopeningen, acties voor velerlei doelen en leefregels. Dit blijft belangrijk en heeft voldoende aandacht, maar komt ook tot uiting door

Demografische ontwikkelingen

het gesprek aan te gaan over wat zingeving betekent. Vanuit deze visie staat ons onderwijsprogram-

Wat vooral in het oog springt is de toenemende vergrijzing en ontgroening van de bevolking en de

ma in verbinding met de samenleving via o.a. maatschappelijke stage, excursies en onderwijsprojecten

toenemende verschillen tussen regio’s. Almelo (-11,6%), Twenterand (-10,6%), Wierden (-4,9%) en

(zappen, kerkenpad, Heilig Landstichting, etc.). Het personeel is en voelt zich actief betrokken bij bezin-

Hellendoorn (-15%) laten een flinke afname zien van het aantal geboortes6. Dit vraagt om een sterke,

ningsdagen (stiftsviering, dank/biddag). Sinds 2015 organiseren we samen met Reggesteyn een bezin-

flexibele organisatie en een nauwe samenwerking met de omgeving.

nings- en reflectietraject voor medewerkers. Collega’s gaan met elkaar in gesprek over de drijfveren die
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ertoe doen in ons werk. Hiermee bieden wij een basis voor een open gesprek en verkenning in een veilige

Politieke ontwikkelingen

setting. Daarnaast is er sinds 2015 de mogelijkheid om een weekend in retraite te gaan. Elk jaar wordt

Passend Onderwijs

er bovendien een Noordiklezing gehouden. We richten ons met deze lezingen op ouders, basisscholen,

De invoering van passend onderwijs betekent dat scholen in hun zorgaanbod verdergaand moeten gaan

vervolgopleidingen, relaties in de regio en landelijk.

samenwerken en dat de financieringsstromen anders zullen lopen. Vanuit een gezamenlijke verantwoorde-

We hebben o.a. Pim van Lommel, Bert Roebben en Anselm Grün mogen ontmoeten. Tijdens de Noordik-

lijkheid moeten schoolbesturen zorgen voor een sluitend aanbod voor leerlingen met extra ondersteunings-

brede studiedagen op Goede Vrijdag kiezen we er bewust voor collega’s en/of (oud)-leerlingen te laten

behoeften. De regeling rond passend onderwijs betekent dat in onze regio vanaf 2016 minder geld beschik-

vertellen welke antwoorden zij geven op vragen als: welk verhaal wil jij vertellen en welk verhaal wil jij

baar komt voor zowel lichte als zware ondersteuning. Dit bedrag loopt in 2020 op tot 2,2 miljoen euro per

delen? Tijdens de Goede Vrijdag in 2017 hebben collega’s verteld hoe ze in het werk, voor de leerlingen,

jaar in het Samenwerkingsverband 23.01. Dit betekent dat we in de regio het percentage VSO-leerlingen

voor collega’s en voor zichzelf de Noordikbeloftes in de praktijk proberen waar te maken. Uit de terug-

moeten terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. Dit zal leiden tot meer leerlingen met een specifieke

koppeling van deze studiedag kwam naar voren hoe waardevol het is om met elkaar een moment van

zorgbehoefte in het reguliere voortgezet onderwijs. De afspraken die in het Samenwerkingsverband 23.01

bezinning te beleven, om elkaar echt te ontmoeten en met elkaar de verbinding te zoeken.

zijn gemaakt, bepalen deels de ambities in dit Strategisch Beleidsplan.
Sectorakkoord VO

Conclusie

De VO-raad heeft afspraken gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de

De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe initiatieven gestart. Vanuit idealen zijn er veel ambitieuze doelen

ambities en daarmee de positie van het voortgezet onderwijs in de komende jaren. De essentie hiervan is

geformuleerd en er is ook veel ruimte geboden. Collega’s werden gestimuleerd om hun professionele

samen te vatten in vijf punten:

ruimte te benutten.

1. D
 e individuele talenten van leerlingen staan centraal. Alles is erop gericht dat elke leerling optimaal
presteert en zijn eigen talenten ontwikkelt. Dat betekent meer gepersonaliseerd leren en differentiatie

De verankering van ander gedrag en andere lessen/ onderwijs is echter nog niet over de volle breedte

naar zowel excellente leerlingen (hoogbegaafden) als leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

voldoende waarneembaar. Het tempo van realisatie en uitvoering blijft achter bij de ambities. Daarbij

(passend onderwijs).

heeft het evalueren en de borging van de verschillende ontwikkelingen en de werkwijzen in de vestigin-

2. Het onderwijs sluit aan bij de huidige generatie leerlingen en de ontwikkelingen in de maatschappij.

gen in het verleden niet altijd voldoende aandacht gekregen. Er is behoefte aan een planmatige en cycli-

Om het onderwijs nog beter toe te snijden op de individuele leerling benutten scholen de benodigdheden

sche manier van werken om tot effectieve schoolontwikkeling te komen. Hierbij past een duidelijke focus,

van ICT en gebruiken zij digitale leermiddelen. Dankzij de inzet van digitale leermiddelen kunnen leerlingen

zodat voor teams en medewerkers duidelijk is wat er van hen verwacht wordt.

individuele, passende leerroutes doorlopen.
3. Het

gaat in het onderwijs niet alleen om kwalificatie maar ook om socialisatie en persoonsvorming

Uit de omschrijvingen van de resultaten van onze ambities blijken onze sterke punten. Het Noordik is

van jongeren in het voortgezet onderwijs. Het onderwijs blijft zich inzetten voor een brede vorming

een kwalitatief goede school met een breed aanbod en sterke ondersteuningsstructuur voor leerlingen,

en toekomstgericht onderwijs. Naast vakkennis en –vaardigheden verwerven leerlingen burgerschaps-

voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel, een goede naam bij ouders en leerlingen.

competenties, ondernemersvaardigheden, sociale en creatieve vaardigheden.

Voor de komende vier jaren willen we deze sterke punten duurzaam borgen. Op veel punten hebben we

4. D
 e school is een professionele leergemeenschap met een op verbetering gerichte cultuur. Scholen

resultaat geboekt. Maar omdat het onderwijs continu in beweging is, hebben nieuwe ontwikkelingen en

koppelen onderwijsontwikkeling aan schoolontwikkeling en personeelsontwikkeling. Ze investeren

inzichten ook weer nieuwe aandachtspunten opgeleverd. Als school zullen we, met een open houding van

in strategisch HR-beleid en in de professionalisering van leraren, schoolleiders en bestuurders.

permanente innovatie, alert moeten zijn op veranderende vragen en behoeften vanuit onze omgeving en

5. P
 artnerschap in de regio dient verder ontwikkeld te worden, zodat gewerkt kan worden aan de

die actief vertalen in ons onderwijs. Dit vraagt om aantoonbaar innovatief onderwijs op zowel pedagogisch/didactisch als vakinhoudelijk vlak en eveneens om een scherpe blik naar buiten.

doorgaande leerlijnen met het po en mbo/hbo/wo.

6 De getallen stellen de krimp in 2023 t.o.v. 2014 voor. Bron: Rapportage marktanalyse CSG Het Noordik
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Curriculum.nu
De Onderwijsraad concludeerde in 2014 dat het curriculum in Nederland overladen en versnipperd is en te

Bijlage 3
Basiskwaliteit

weinig in samenhang wordt herzien. Het doel was te komen tot een visie op de kennis en de vaardigheden
die leerlingen moeten opdoen met het oog op (toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. Om deze

Voor de basiskwaliteit vormt het Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs (augustus 2017)

visie op toekomstgericht onderwijs mogelijk te maken, pleitte Curriculum 2032 voor een kerncurriculum,

het uitgangspunt. Hieronder zijn de onderdelen uit dit kader samenvattend overgenomen.

een vaste basis van kennis en vaardigheden, dat minder statisch en meer flexibel is en een goede balans
kent tussen cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling. De ontwikkelteams gaan in maart 2018 op

Onderwijsproces

nationaal niveau van start met het formuleren van de bouwstenen voor het nieuwe curriculum.

OP1. Aanbod
Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en de samenleving.

Onderzoekskader 2017 van de inspectie
Per augustus 2017 treedt het nieuwe onderzoekskader in werking. Het toezichtsmodel bestaat uit twee
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• In de onderbouw wordt een samenhangend onderwijsprogramma verzorgd waarin de kerndoelen
worden uitgewerkt en dat voldoet aan de referentieniveaus van taal en rekenen.

pijlers: waarborgen en stimuleren. Vanuit de waarborgfunctie toetst de inspectie of de school voldoet aan

• De school bereidt de leerlingen voor op het vervolgonderwijs.

de wettelijk verankerde deugdelijkheidseisen. Daarnaast wil de inspectie stimuleren dat besturen, samen

• LOB heeft hierin een centrale plaats in het examenprogramma.

met de scholen en opleidingen, werken aan de eigen kwaliteitsverbetering. De inspectie gaat in het onder-

• Onderwijs omvat ook het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie en het kennis hebben

zoek na of besturen voldoende sturen op kwaliteitsverbetering, of ze zich goed verantwoorden over de
kwaliteit en of ze financieel gezond zijn. Over de stimulerende rol mag de inspectie geen oordeel vellen,

en -maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.
• De inhouden van het onderwijsaanbod zijn afgestemd op verschillende leerbehoeften van leerlingen.

maar alleen aanbevelingen doen. Tijdens het onderzoek zal de inspectie verifiëren of de sturing op kwaliteit
in de praktijk werkt: zien leerlingen de ambities terug in de les en geeft het houvast aan docenten?

OP2. Zicht op ontwikkeling en begeleiding
De school volgt en begeleidt de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen.

Sociaal-culturele ontwikkelingen
Ouderbetrokkenheid

• De school volgt vanaf binnenkomst systematisch informatie over de kennis en vaardigheden van haar
leerlingen.

De samenleving, ouders en leerlingen verwachten in toenemende mate dat het onderwijs aansluit bij

• De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen.

de individuele (zorg-)behoeften en talenten. Die roep om onderwijs op maat zien we terug in het maat-

• School zoekt naar mogelijke verklaringen voor de stagnatie, zodat het onderwijs daarop afgestemd kan

schappelijke debat over de kwaliteit van onderwijs, in de roep van steeds mondiger ouders die aandacht
vragen voor de talenten van hun kinderen. Ouderbetrokkenheid heeft in essentie één belangrijk doel:
het realiseren van een betere wereld voor de leerling, de ouders en school.

worden.
• Bij leerlingen waar achterstanden zijn geconstateerd werkt de school zichtbaar en gestructureerd aan
bestrijding van de achterstanden.

Hoge verwachtingen als het om de veilige school gaat

OP3. Didactisch handelen

Regelmatig merken we dat aan organisaties als scholen hoge veiligheidseisen worden gesteld.

Het didactisch handelen van de leraren stelt leerlingen in staat tot leren en ontwikkelen.

Waar een incident plaatsvindt, wordt onmiddellijk gevraagd of dit niet had kunnen worden voorkomen.

• De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw.

Er dient per omgaande verantwoording te worden afgelegd over preventieve maatregelen.

• De leerlingen krijgen een begrijpelijke uitleg.
• De leerlingen zijn actief betrokken.

Groeiend belang transparantie en doelmatigheid
Het groeiende belang dat wordt gehecht aan transparantie en doelmatigheid leidt er in het voortgezet

• De leraren stemmen de instructies, begeleiding, opdrachten en onderwijstijd af op de behoeften van
groepen en/of individuele leerlingen.

onderwijs onder meer toe dat de eisen over de verantwoording van de resultaten en de besteding van
middelen verder zullen toenemen. Naast effectiviteit en efficiency zal ook legitimiteit georganiseerd moeten

OP4. Extra ondersteuning

worden door met belanghebbenden in gesprek te gaan. Het vertrouwen in de sector is niet vanzelfsprekend

Leerlingen die dat nodig hebben ontvangen extra aanbod, ondersteuning en begeleiding.

aanwezig, maar moet continu verdiend worden. Kortom, er is sprake van een toegenomen druk op scholen

• School stelt tenminste eenmaal in de vier jaar het schoolondersteuningsprofiel vast (hierin is vastge-

om een ‘maatschappelijke opdracht’ te vervullen en daarover rekenschap aan de samenleving af te leggen.

legd welke voorzieningen er worden aangeboden).
• School stelt in overleg met de ouders vast of een leerling extra ondersteuning nodig heeft.

Technologische ontwikkelingen
In toenemende mate zullen technologische ontwikkelingen bepalend zijn voor de manier waarop maat-

• Voor die leerlingen geldt de wettelijke verplichting om een ontwikkelingsperspectief vast te stellen
en minimaal eens per jaar met de ouders te evalueren.

schappelijke vraagstukken benaderd worden. De informatie- en communicatietechnologieën hebben in de
afgelopen decennia een beweging in gang gezet die heeft geleid tot de verregaande ontsluiting en kop-

OP5. Onderwijstijd

peling van gegevens. Men is zich er terdege van bewust dat privacy in de huidige digitale tijd niet iets is

De leerlingen krijgen voldoende tijd om zich het leerstofaanbod eigen te maken.

waarmee achteloos omgegaan kan worden. Tegelijkertijd leven er veel vragen over waar we ons aan te

• Docent weet de geplande onderwijstijd effectief te benutten.

houden hebben en hoe we onze (kwetsbare) informatie (beter) kunnen beveiligen.

• De school heeft een beleid om lesuitval en verzuim van leerlingen tegen te gaan
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OP6. Samenwerking

Onderwijsresultaten

De school werkt samen met partners om het onderwijs voor haar leerlingen vorm te geven.

OR1. Resultaten

• V
 oor leerlingen met extra ondersteuning werkt de school samen met het samenwerkingsverband

De school behaalt met haar leerlingen leerresultaten die ten minste in overeenstemming zijn met de

passend onderwijs en partners in de zorg.
• De wet gaat ervan uit dat scholen jaarlijks overleg voeren met elkaar en met de gemeente over

gestelde norm.
• Scholen behalen voldoende leerresultaten. Er is sprake van voldoende leerresultaten wanneer de

het voorkomen van segregatie, het bevorderen van integratie en het bestrijden van achterstanden.

gemiddelde examenresultaten en het doorstroomrendement, gemeten over een periode van drie

De scholen voeren de gemaakte afspraken uit met de gemeente die zijn neergelegd in de lokale

schooljaren, op of boven de normering liggen.

educatieve agenda.
• V
 oortijdig schoolverlaters moeten worden gemeld bij de gemeente.

OR2. Sociale en maatschappelijke competenties
De leerlingen behalen sociale en maatschappelijke competenties op het niveau dat ten minste in

OP7. Praktijkvorming/stage

overeenstemming is met de gestelde doelen.

De voorbereiding, uitvoering en begeleiding van de praktijkvorming/stage is doeltreffend.

• Geen wettelijke eisen.

• In
 het derde en vierde leerjaar van de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of gemengde
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leerweg van het vmbo én het praktijkonderwijs kunnen de lessen worden besteed aan stage.
• H
 et doel, de inhoud, de omvang, de opbouw en de organisatie van de stage worden beschreven in
een stageplan.
• H
 et bevoegd gezag sluit met de leerling en de stagegever tezamen een schriftelijke stage-overeen-

OR3. Vervolgsucces
De bestemming van de leerlingen na het verlaten van de school is bekend en voldoet ten minste aan
de verwachtingen van de school.
• Geen wettelijke eisen.

komst, waaruit blijkt dat de leerling leeractiviteiten ontplooit in het kader van het stageplan. In die
overeenkomst staat onder andere hoe de begeleiding plaatsvindt. Daarnaast bevat de overeenkomst

Kwaliteitszorg en Ambitie

een regeling die de inspectie in staat stelt toezicht te houden op de leeractiviteiten die door de leerling

KA1. Kwaliteitszorg

bij de stagegever worden ontplooid.

Het bestuur en de scholen hebben een stelsel van kwaliteitszorg ingericht en verbeteren op basis
daarvan het onderwijs.

OP8. Toetsing en afsluiting
De toetsing en afsluiting verlopen zorgvuldig.
• D
 e wetgeving schrijft voor dat een school een examenreglement en een PTA opstelt.
• D
 eze beide documenten moeten worden verstrekt aan de inspectie en de examenkandidaten.
In de wetgeving is ook bepaald wat er minimaal in beide documenten moet zijn opgenomen.

• Het stelsel van kwaliteitszorg staat beschreven in het schoolplan (zorgdragen voor de ononderbroken
ontwikkeling van leerlingen en de afstemming van het onderwijs op de voortgang in de ontwikkeling
van leerlingen).
• Het bestuur en de scholen hebben zicht op de kwaliteit van het onderwijs.
• Er zijn toetsbare doelen geformuleerd en er wordt regelmatig geëvalueerd of deze doelen gehaald worden.
• De oorzaken van eventueel tekortschietende onderwijskwaliteit zijn geanalyseerd en waar nodig

Schoolklimaat
SK1. Veiligheid
Schoolleiding en leraren dragen zorg voor een veilige omgeving voor leerlingen.

worden verbeteringen doelgericht doorgevoerd.
• De verantwoordelijkheidsverdeling tussen bestuur en scholen maakt een functionerend stelsel van kwaliteitszorg mogelijk. (De verantwoordelijkheidsverdeling wordt beschreven in het managementstatuut).

• S
 chool heeft een veiligheidsbeleid (sociale, psychische en fysieke veiligheid) beschreven en voert dat
uit. Het veiligheidsbeleid bestaat uit een samenhangende set van maatregelen gericht op preventie

KA2. Kwaliteitscultuur

en op het afhandelen van incidenten, ingebed in het pedagogische beleid van de school en stevig

Het bestuur en zijn scholen kennen een professionele kwaliteitscultuur en functioneren transparant

verankerd in de dagelijkse praktijk .

en integer

• D
 e school monitort de veiligheid van leerlingen met een instrument dat een representatief en actueel
beeld geeft (feitelijke en ervaren veiligheid en het welbevinden van de leerlingen).
• D
 e school heeft een anti-pest coördinator (fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten).
• Het onderwijs op de school moet mede gericht zijn op het bevorderen van actief burgerschap en
sociale integratie.

• Het bestuur handelt volgens de code goed bestuur en legt uit wanneer het daarvan afwijkt.
Deze handelwijze leidt tot een integere en transparante organisatiecultuur. Ieder werkt vanuit zijn
eigen rol aan de versterking van de onderwijskwaliteit.
• Het bestuur zorgt voor bekwaam en bevoegd personeel op alle scholen en maakt mogelijk dat het
personeel zijn bekwaamheid onderhoudt en de juiste bevoegdheid haalt voor het vak waarvoor het
wordt ingezet, waar dat nog niet het geval is.

SK2. Pedagogisch klimaat

• De schoolleiding en het team werken gezamenlijk aan een voortdurende verbetering van hun

De school heeft een ondersteunend pedagogisch klimaat.

professionaliteit. Leraren houden daarbij rekening met de gestelde bekwaamheidseisen en beroeps-

• G
 een wettelijke eisen.

profielen en behaalde resultaten bij leerlingen. Zij krijgen daartoe voldoende gelegenheid. De wijze
waarop ze dit doen, staat helder beschreven in het schoolplan.
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KA3. Verantwoording en dialoog
Het bestuur en zijn scholen/opleidingen leggen intern en extern toegankelijk en betrouwbaar
verantwoording af over doelen en resultaten en voeren daarover actief een dialoog.
• H
 et bestuur en de scholen hebben tegenspraak georganiseerd. De schoolleiding en het bestuur
moeten zich verantwoorden aan de (G)MR, en deze betrekken bij de beleids- en besluitvorming en
de benoeming van bestuurders.
• H
 et bestuur en de scholen brengen minimaal jaarlijks verslag uit over hun doelen en de resultaten die
zij behalen. Zij doen dit op toegankelijke wijze.
• I n de schoolgids dienen ook de gedane bevindingen te worden opgenomen ten aanzien van het stelsel
van kwaliteitszorg, evenals de maatregelen die naar aanleiding daarvan zijn getroffen.
• Het

bestuur verantwoordt zich aan de intern toezichthouder dat in ieder geval zodanige taken,
bevoegdheden en informatie heeft dat het deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan houden.
• D
 e school geeft in de schoolgids duidelijk aan wat de doelen van het onderwijs zijn en welke resultaten
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met het onderwijsleerproces worden bereikt.
• H
 et bestuur en de scholen verantwoorden zich aan de overheid en belanghebbenden.

Financieel beheer
FB1. Continuïteit
Het bestuur is financieel gezond en kan op korte en langere termijn voldoen aan zijn financiële verplichtingen.
• V
 oor continuïteit is het van belang dat het bestuur inzicht heeft in de financiële uitgangspositie en de
ontwikkelingen in de komende drie jaar, en daar beleid op uitzet.
• I n de continuïteitsparagraaf van het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in deze ontwikkelingen en de
daaraan verbonden financiële gevolgen.
• Het bestuur bespreekt het voorgaande regelmatig met de interne toezichthouder en medezeggenschap,
treft zo nodig corrigerende maatregelen en verantwoordt zich over het geheel in de jaarverslaggeving.
• D
 e interne toezichthouder moet het jaarverslag inclusief continuïteitsparagraaf goedkeuren. Over deze
taak (het goedkeuren) moet de interne toezichthouder verantwoording afleggen in het jaarverslag.
• D
 e MR ontvangt jaarlijks het jaarverslag (inclusief continuïteitsparagraaf).
• O
 ver tussentijdse ontwikkelingen die de continuïteit van de school/instelling bedreigen, dient de MR
eveneens geïnformeerd te worden. De MR kan verder zelf initiatief nemen om met het bestuur in
gesprek te gaan over ontwikkelingen die de continuïteit van de school/instelling raken.
FB2. Doelmatigheid
Het bestuur maakt efficiënt en effectief gebruik van de onderwijsbekostiging.
• D
 e doelmatige besteding van de onderwijsbekostiging door het bestuur is onderwerp van het toezicht
van de intern toezichthouder.
• O
 ver deze taak verantwoordt de intern toezichthouder zich in het jaarverslag.
FB3. Rechtmatigheid
Het bestuur verwerft en besteedt de onderwijsbekostiging conform wet- en regelgeving.
• H
 et bestuur beschikt over de vereiste deskundigheid en handelt integer en transparant.
• Het legt verantwoording af over de verwerving en besteding, hetgeen vooral beoordeeld wordt door een
accountant die wordt aangesteld door het intern toezicht. Deze accountant opereert volgens de beroepsmaatstaven van de NBA7 en speciaal volgens het onderwijsaccountantprotocol dat door de inspectie is opgesteld.
• D
 e minister is bevoegd een aanwijzing op te leggen indien een bestuurder zich schuldig maakt aan
wanbeheer.
• D
 e jaarverslaggeving dient transparant te zijn (moet een waarheidsgetrouw beeld geven).
• E
 en controleverklaring is verplicht.

27

