Concept schoolplan 2018-2022 (versie januari 2018)

Schoolplan LVO Weert/Cranendonck
2018-2022
Leren voor het leven (2)
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Inleiding
Het schoolplan 2014-2018 ‘’leren voor het leven’’ krijgt een vervolg in dit schoolplan “leren voor het
leven (2) “ voor de periode 2018-2022. Beide plannen sluiten naadloos aan op de beleidsvisie van LVO.
Zie https://www.stichtinglvo.nl/media/7813/beleidsvisie-2013-2020-web-2017-05-01.pdf
De ontwikkeling van dit schoolplan is gestart met het zoeken naar antwoorden op een viertal
vraagstukken die richting moeten geven aan de ontwikkeling van onze scholen binnen LVO
Weert/Cranendonck:
1. We hebben met elkaar verkend of we onze brugperiode niet anders zouden moeten inrichten.
2. Hoe we vorm willen geven aan de inrichting van onze bovenbouw en tweede fase zodat
flexibele examinering meer regel dan uitzondering wordt.
3. We hebben gekeken naar de ontwikkelingen rondom ICT.
4. We hebben verkend of we de reeds in gang gezette ontwikkelingen kunnen integreren in één
(Weerter) onderwijsmodel met ruimte voor al onze scholen.
We zijn voor de zomervakantie in 2017 gestart met een aantal sessies waarvoor leerlingen, ouders en
personeel zijn uitgenodigd. De input van deze bijeenkomsten hebben we gebruikt in een tweetal
schrijfsessies met directies en teamleiders (zie bijlage 1). Vervolgens hebben we met de directies een
aantal keuzes gemaakt. Die zijn beschreven in een concept plan. We hebben vervolgens een drietal
bijeenkomsten voor personeel, ouders en leerlingen georganiseerd. De opbrengsten (zie bijlage 2) zijn
verwerkt in deze versie.
Dit concept plan bieden we aan de medezeggenschapsraden aan waarbij we hun instemming vragen
voor dit schoolplan.
Ik wil nu alvast mijn waardering uitspreken voor iedereen die, in welke vorm dan ook, een bijdrage
heeft geleverd aan dit schoolplan. Ik spreek tevens de hoop uit dat het plan richting geeft aan de
toekomstige ontwikkeling van ons onderwijs ten behoeve van onze leerlingen in Weert en
Cranendonck. En die ontwikkeling stopt nooit. Onze maatschappij verandert en daardoor ook onze kijk
op opvoeden en onderwijzen.
Gelukkig hoeven we niet bij nul te beginnen. De afgelopen jaren hebben we reeds veel ontwikkelingen
in gang gezet die ons helpen bij het vormgeven van onderwijs dat recht doet aan de individuele
leerling. Die ontwikkelingen zetten we nu door met een nieuwe stip op de horizon. Die stip kunnen we
slechts realiseren als we daar met zijn allen de schouders onder zetten. Gezien de ervaringen uit het
verleden bieden onze scholen een vruchtbare bodem om ook naar deze nieuwe stip toe te werken.
Ik wens iedereen daarbij veel succes, lef en daadkracht en doorzettingsvermogen.

John Hausmans
Voorzitter centrale directie LVO Weert/Cranendonck
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1. Een korte terugblik op het schoolplan 2013-2017
Het schoolplan 2013-2017 gaf een kader voor de ontwikkeling van het onderwijs binnen LVO
Weert/Cranendonck. Daarin was leidend dat de scholen binnen het cluster LVO Weert/Cranendonck
een organisatorische eenheid vormen. Het onderwijsaanbod binnen de vier scholen (inmiddels vijf
met de komst van een Eerste Opvang Anderstaligen) moest goed op elkaar afgestemd worden. De
keuze om iedere onderwijsstroom nog maar één keer aan te bieden was ingegeven door de dalende
leerlingenaantallen, die zich ook de komende jaren zullen voortzetten.
De focus lag op de inhoudelijke ontwikkeling van die verschillende onderwijsstromen. Mede daardoor
zijn de onderwijsresultaten goed. Ook ontwikkelingen vanuit Stichting LVO, zoals IOO (Investeren in
Onderwijs Ontwikkeling) en Opmaat (zie pagina 6) zijn van grote invloed geweest op de inhoudelijke
ontwikkelingen. Op verschillende scholen is gezocht naar mogelijkheden om te innoveren en te
verbeteren. Soms met grootschalige ontwikkelingen zoals BPL (Big Picture Leren), Koers en het
gemodulariseerd gymnasium. Soms ook door relatief kleinere ontwikkelingen binnen vakken, zoals
flexibele toetsing, modularisering, kans klassen enz.
De verbindende waarden en het motto, die beschreven zijn in het schoolplan 2013-2017, hebben niets
aan actualiteit ingeboet en zijn voor dit nieuwe schoolplan overgenomen.
In het vorige schoolplan is de keuze gemaakt om 6 onderwijsstromen met doorlopende leerlijnen aan
te bieden (PRO, B/K vmbo), mavo, havo, atheneum, gymnasium waarbij elke onderwijsstroom zijn
eigen gezicht mocht ontwikkelen, maar wel steeds in nauwe afstemming met de andere
onderwijsstromen. Dat is voor een deel gelukt, maar het blijft een lastige opdracht omdat de
afstemming tussen de onderwijsstromen in verband met op- en afstroom van belang is en blijft.
Binnen de onderwijsstromen zijn veel keuzes voor leerlingen aangeboden en ook veel keuzes
behouden. Er is een verdeling gemaakt van de onderwijsstromen over de gebouwen.
Inmiddels is besloten om vanwege teruglopende leerlingenaantallen een deel van het gebouw van Het
Kwadrant terug te geven aan de gemeente en is de roep vanuit de samenleving groter geworden om
meer keuzemogelijkheden te hebben. De positie van LVO Weert/Cranendonck als (relatieve)
monopolist brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.
Ten aanzien van het personeel is ingezet op vakmanschap en meesterschap. In het onderliggend
personeelsbeleidsplan zijn vijf aanvliegroutes beschreven die we ook hebben vormgegeven:
1.
2.
3.
4.
5.

Gesprekkencyclus
De individuele kwaliteitskaart
Coaching intervisie en scholing
AOSL (academische opleidingsschool)
Arbeidsvoorwaarden (waaronder afstemming van het taakbeleid))

Een uitzondering is de afstemming van de arbeidsvoorwaarden tussen de scholen binnen het cluster.
We hebben gewerkt aan een strategische personeelsplanning die gebaseerd is op de in het vorige
schoolplan beschreven profielen van docenten. Verder is de afgelopen jaren werk gemaakt van
leerling- en ouderparticipatie, is de kwaliteitszorg op een hoger niveau gebracht, mede door de
ontwikkeling van de beleidsmonitor van LVO en zijn de financiën binnen het cluster goed op orde.
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2. Kernopdrachten van het onderwijs
Onderwijs heeft in algemene zin een aantal kernopdrachten. Binnen die opdrachten wordt de missie
en koers verder vormgegeven. Deze kernopdrachten zijn:
1. Leerdoelen nastreven die maatschappelijk relevant zijn en relevant in functie van de
arbeidsmarkt, het vervolgonderwijs en de persoonlijke ontwikkelingen. De output is het
kwalificeren van leerlingen.
2. Talenten ontwikkelen en regisseren en zich vanuit die talenten oriënteren op de studie. De
output is het talentenportfolio.
3. Het begeleiden bij leerhindernissen. Output is het leervermogen van de leerling.
4. Betrekken van alle belanghebbenden in een goede leer- en leefgemeenschap. Output is
betrokkenheid.
Binnen de scholen van LVO Weert/Cranendonck zijn we steeds op zoek naar een goede balans tussen
deze vier opdrachten. Afhankelijk van de onderwijsstroom, leeftijd en ontwikkeling van de leerlingen
kan die balans verschillen. Maar het is en blijft van belang om aan al deze kernopdrachten in een goed
evenwicht aandacht te schenken en zorg te dragen dat niet één van deze opdrachten de overhand
krijgt.
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3. Ambitie
LVO heeft voor alle scholen binnen LVO een aantal ambities geformuleerd onder de titel Opmaat.
Opmaat moet mede zorgen dat gepersonaliseerd leren vorm en inhoud krijgt op de werkvloer.
Die ambities zijn:
1.
2.
3.
4.

Onze leerlingen hebben op school een geweldige tijd.
Iedere leerling voelt zich gekend en individueel begeleid.
Er blijven op onze scholen geen leerlingen meer zitten.
Er vindt na het eerste jaar geen afstroom meer plaats en opstroom naar een hoger niveau
wordt maximaal bevorderd en ondersteund.
5. Onze leerlingen worden optimaal voorbereid op het eindexamen: elke leerling start met louter
voldoendes voor het schoolexamen, met het centraal examen.
6. Het sneller en/of op een hoger niveau afleggen van een examen wordt bevorderd, evenals het
examen doen in één of meerdere extra vakken.
7. Onze leerlingen maken een goed geïnformeerde keuze voor het vervolgonderwijs en zijn
daarvoor uitstekend toegerust, tot uitdrukking komend in minimale uitval en switch.
Deze Opmaat doelstellingen zijn een concretisering van de beleidsvisie van LVO, waar dit schoolplan
op voortbouwt. De beleidsvisie opent als volgt:
De maatschappij verandert en LVO verandert mee. De komende jaren ligt het accent meer dan ooit op
de corebusiness: de kwaliteit van het onderwijs. Vernieuwingen zijn nodig maatwerk voor de
individuele leerling, afgestemd op de behoeften van buiten, persoonlijk onderwijs dat verschillen tussen
leerlingen erkent en waardeert. Maar ook de verschillen tussen medewerkers.
Creativiteit, inzet en differentiatie zijn de sleutelwoorden voor zowel onderwijsgevend als
onderwijsondersteunend personeel. Dít moet de kracht zijn van Limburgs Voortgezet Onderwijs
onderwijskwaliteit, tot in de diepste vezel van de organisatie.
Juist in een krimpregio als Limburg wachten nieuwe kansen om verzilverd te worden.
De beleidsvisie kiest voor drie centrale thema’s:




uitstekend onderwijs
onderscheidend werkgeverschap
onderwijs in de maatschappij

En werkt de volgende onderwerpen verder uit:





differentiatie
persoonlijke betrokkenheid
onderscheidend werknemerschap
kwaliteitszorg

zie verder: https://www.stichtinglvo.nl/de-organisatie/visie/
Ons eigen schoolplan 2014-2018 kreeg als motto Leren voor het leven (een vrije vertaling van de
lijfspreuk van Erasmus ‘non scolae sed vitae discimus’). We willen dit motto nu aanvullen met een
uitspraak waarbij geaccentueerd wordt dat de leerling centraal staat: de leerling is de belangrijkste
bezoeker van ons huis.
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De scholen binnen LVO Weert laten zich nog steeds inspireren door Erasmus en kiezen ervoor om zich
te oriënteren op de externe omgeving. De scholen stellen daarbij de ontwikkeling van de leerlingen tot
volwaardige wereldburgers voorop. Leren is daarmee een onmisbaar middel op weg naar een doel.
Wij willen nog steeds onderwijs bieden dat door onze leerlingen, ouders, inspectie, bedrijfsleven en
overheid als topkwaliteit wordt ervaren. In scholen waar leerlingen en medewerkers trots zijn dat ze
samen leren en werken.
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4. Kenmerken en waarden
We hanteren een aantal kenmerken voor de scholen binnen LVO Weert.

4.1. Degelijk, betrouwbaar en open






De scholen communiceren veelvuldig en open met de omgeving. Dit heeft mede tot doel om
de scholen meer te integreren in de maatschappij;
Wat de scholen beloven aan ouders, leerlingen en personeel, komen ze na;
Van leerlingen, ouders en personeel wordt hetzelfde verwacht;
Nieuwe ontwikkelingen zijn van groot belang. Ze worden goed voorbereid en dan
geïmplementeerd. Aanvullend bieden wij gericht ruimte voor pionieren en het doen van
onderzoek;
Deze aanpak schept de randvoorwaarde voor succesvolle innovatie.

4.2. Ontwikkelingsgericht en doorlopende leerlijn











De ontwikkeling van de leerling tot krachtige en zelfbewuste wereldburger staat voorop;
Verschillen tussen leerlingen worden gehonoreerd. Dit is voor ons een vanzelfsprekendheid;
De groei van leerlingen wordt gestimuleerd en eveneens wordt opstroom bevorderd en
gefaciliteerd;
Omdat de ontwikkeling van leerlingen niet stopt na de onderbouw, ontwikkelen we
doorlopende leerlijnen, ook door mogelijkheden te geven om te stapelen;
Wij bieden maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van herstelprogramma’s, om afstroom en
doubleren te voorkomen. Uitgangspunt is dat leerlingen niet doubleren maar vanaf het eerste
leerjaar toe werken naar het eindexamen;
De programma’s zijn goed op elkaar afgestemd. Dit biedt de leerling in de onderbouw de
mogelijkheid op te stromen naar een bepalende onderwijsstroom;
Verschillen tussen vakken zijn functioneel, maar kunnen ook de integrale ontwikkeling van
leerlingen afremmen. Afstemming tussen vakken is dus vanzelfsprekend. Afstemming
betekent echter niet dat vakken verdwijnen.
De mogelijkheid wordt geboden om op een hoger niveau of versneld examen te doen;
Daarnaast besteden we veel aandacht aan het gegeven dat leerlingen zich gekend voelen,
bijvoorbeeld door te werken met persoonlijke leerplannen.

4.3. Gericht op groeiende zelfstandigheid







Elke leerling mag rekenen op een goed afgestemde begeleiding;
Alle docenten vervullen daartoe de rol van coach;
Doel van die begeleiding is dat de leerling leert keuzes te maken en te verantwoorden, zijn
talenten herkent, zijn leerstijl ontdekt en daarmee onderzoekt wat voor hem/haar de juiste
weg naar resultaat is. Verantwoordelijkheid komt meer en meer bij de leerling te liggen.
De leerling is eigenaar van zijn/haar eigen groeiproces;
Gedurende de schoolloopbaan zal de begeleiding van karakter veranderen;
De coach blijft, zoveel als mogelijk, enkele jaren verbonden aan de groep leerlingen. Ook dit
versterkt de band met de leerlingen.
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4.4. Extern gericht




Iedere leerling krijgt tijdens de schoolloopbaan te maken met de externe omgeving in de vorm
van één of meer stages of met onderwijs dat deels buiten de school wordt gegeven.
Burgerschapskunde krijgt onder andere op deze wijze concreet gestalte;
Gastsprekers worden regelmatig uitgenodigd en leerlingen maken kennis met bedrijven in de
regio door middel van excursies;
Waar mogelijk streeft de school er ook naar om een aantal personeelsleden elders actief te
laten zijn, bijvoorbeeld op een andere school of in bedrijven en instellingen. Overigens is dat
nu soms ook al het geval.

Belangrijke rol voor de docent







Leerlingen zijn op weg naar zelfstandigheid, maar ze zijn nog niet zelfstandig als puber;
Op basis hiervan is de sturende en coachende rol van de docent essentieel, zowel qua begeleiding
van het leerproces als qua kennisautoriteit;
De docent zorgt ervoor dat de leerling tijdens zijn schoolloopbaan kennis maakt met de
ontwikkelingen in de maatschappij;
ICT gaat bij LVO Weert de docent niet vervangen, maar versterken;
Bij de toename van het gebruik van digitale leermiddelen, krijgt het traditionele boek een andere
plek, maar de ontmoeting tussen docent en leerling blijft binnen LVO Weert van cruciaal belang
voor het leerproces van de leerling;
We willen de rol van mentor vervangen door die van coach.

Samengevat





We bieden betrouwbaar en degelijk hedendaags onderwijs dat recht doet aan verschillen;
We investeren in de relatie met leerlingen en ouders;
We staan midden in de gemeenschap, en nemen externe invloeden mee in de ontwikkeling
van het onderwijs en ons onderwijs beïnvloedt de omgeving;
We tonen lef en daadkracht.

Verbindende waarden
We doen dat vanuit een aantal verbindende waarden:






degelijk, betrouwbaar en open
ontwikkelingsgericht en doorlopende leerlijn
gericht op zelfstandigheid
extern gericht
belangrijke rol voor de docent
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5. Nieuwe uitdagingen
De ambities die in het schoolplan zijn verwoord, zijn de afgelopen jaren door de scholen
geconcretiseerd. Die concretisering gebeurt met name in de schooljaarplannen van de verschillende
vestigingen.
Het schoolplan was gebaseerd op de keuzes die LVO Weert gemaakt heeft in het kader van de
herschikking van het onderwijsaanbod in 2012.
Inmiddels zijn we een aantal jaren verder en zijn we in de tweede helft van 2017 gestart met het vorm
en inhoud geven aan een nieuw schoolplan voor de periode 2018-2022. De kenmerken en
verbindende waarden van het schoolplan van de afgelopen vier jaren hebben aan actualiteit niets
ingeboet en vormen dan ook het fundament voor een nieuw schoolplan, zoals reeds is aangegeven.
We zijn op zoek geweest naar antwoorden op vragen die ons in dit tijdsgewricht bezighouden. Daarbij
gaat het zoals aangegeven, om de structuur van onze onderbouw, de wijze waarop we flexibele
examinering willen vormgeven, de rol van ICT en het onderwijskundig model van waaruit we willen
werken.
De ontwikkeling van de leerlingenaantallen, het bedrijfsleven, zaken vanuit onder andere de overheid
en ontwikkelingen in de samenleving spelen een belangrijke rol voor de toekomst van het onderwijs in
Weert/Cranendonck.
Dit schoolplan biedt een inhoudelijk kader. Ook de komende jaren zal de concretisering van dit kader
weer jaarlijks gebeuren in de schooljaarplannen van de verschillende vestigingen.
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6. Leerlingenaantallen
Het onderstaande schema laat zien dat het leerlingenaantal de komende jaren terugloopt.

Bronvermelding: VOION
Een paar opmerkingen:





De afname/toename 1 geeft de daling weer die ieder jaar plaatsvindt ten opzichte van het jaar
daarvoor. De afname/toename 2 is de daling ten opzichte van het peiljaar 2016.
Dit zijn de leerlingenaantallen van LVO Weert. Dat is ongeveer 90% van het totaal aantal
leerlingen binnen ons voedingsgebied. De rest gaat onder andere naar het speciaal onderwijs,
of andere scholen voor voortgezet onderwijs
Bij deze cijfers past een kanttekening, De afgelopen jaren hebben we gezien dat de komst van
asielzoekers ook fluctuaties met zich mee bracht in de leerlingenaantallen. Dat blijft ook de
komende jaren een onzekere factor.

Consequenties
Daling van leerlingenaantallen heeft tot gevolg dat we minder inkomsten ontvangen.
Die inkomsten besteden we aan personeel, maar ook aan materiële kosten, zoals het in stand houden
van gebouwen. Daarom willen we in 2020 het hoofdgebouw van Het Kwadrant afstoten. Het afstoten
van het gebouw zorgt dat we ongeveer 5,5 ton minder uitgaven hebben. Dat zijn niet alleen de kosten
voor het gebouw maar ook de kosten voor de inzet van personeel dat noodzakelijk is voor de
instandhouding van een gebouw (conciërge, directie, receptioniste, managementassistente).
Daarnaast zullen we ook inzetten op het behoud van de leerlingen die onze scholen bezoeken en zo
mogelijk het vergroten van ons marktaandeel.
Dat doen we onder andere door:
-

Het behouden van een goed relatiemanagement met de basisscholen waarvan de
leerlingen naar het voortgezet onderwijs in Weert gaan;
Het zo mogelijk vergroten van ons marktaandeel in onze ‘’grensgebieden”, zoals in de
gemeente Cranendonck en Nederweert, maar ook Leudal.
Het gericht inzetten op leerlingen die mogelijk kiezen voor onderwijs in België;
Het verwerven van leerlingen uit België voor onze scholen.
11
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7. Landelijke ontwikkelingen
Bij het maken van keuzes houden we rekening met een aantal landelijke ontwikkelingen die spelen
rondom het voortgezet onderwijs. Zo staat sinds enige tijd het thema kansen(on)gelijkheid weer hoog
op de politieke agenda. Daar waar het PO in Weert tot voor kort enkelvoudige adviezen gaf bij de
overgang naar het VO vindt de politiek nu dat dubbeladviezen gegeven mogen worden. In het
algemeen kunnen we echter constateren dat de adviezen vanuit het primair onderwijs goed zijn.
De mogelijkheid om vakken op verschillende niveaus te kunnen afsluiten is een onderwerp dat ook
aandacht vraagt. Het is nu reeds mogelijk om sommige vakken op een hoger niveau af te sluiten.
Daarbij worden ook, door bijvoorbeeld de VO raad, vragen gesteld bij de huidige wijze waarop we
onze centrale examens afnemen. Daar is meer flexibiliteit gewenst. Leerlingen kunnen nu reeds vakken
afsluiten op een hoger niveau, men wil dat in de toekomst ook uitbreiden naar de mogelijkheid dat
leerlingen sommige vakken afsluiten op een lager niveau.
De commissie Schnabel heeft de contouren geschetst van een nieuw curriculum voor het funderend
onderwijs. De komende jaren worden deze contouren geconcretiseerd en wordt gekeken hoe ook in
het curriculum meer ruimte gecreëerd kan worden voor scholen in de regio en voor docenten.
Het bekostigingsstelsel voor scholen in het VO staat voor een grote verandering. Dat geeft onzekerheid
over de toekomstige financiële ruimte voor de scholen binnen LVO Weert.
Tenslotte zien we overal in het land dat scholen bezig zijn met het vormgeven van ander onderwijs.
Uiteraard staat in dit schoolplan de ontwikkeling van ons onderwijs centraal maar die ontwikkeling is
ook afhankelijk van de wijze waarop de overheid de komende jaren haar onderwijsbeleid verder vorm
en inhoud wil gaan geven.

8. IOO en Opmaat
LVO heeft als gehele organisatie een stevige impuls gegeven aan de ontwikkeling van het onderwijs,
richting maatwerk voor leerlingen. Dat heeft ze onder andere gedaan via programma’s als Opmaat en
IOO (Investeren in Onderwijs Ontwikkeling). Mede door Opmaat en IOO zijn binnen onze scholen in
Weert en Cranendonck de afgelopen jaren verschillende ontwikkelingen in gang gezet zoals BPL (Big
Picture Learning), Koers, modulair gymnasium, innovaties binnen vakken (zoals flexibele toetsing en
RTTI), technologieroute, vakmanschapsroute, transport en logistiek, D&P (Dienstverlening &
Producten) enz.
De afgelopen jaren heeft LVO Weert de IOO middelen gebruikt om aan deze innovaties van onderwijs
een impuls te geven. De IOO trajecten zijn een uitwerking van de strategische doelen, zoals die zijn
omschreven in de beleidsvisie van LVO en het schoolplan LVO Weert ‘Leren voor het leven’. IOO heeft
ook geleerd dat innovatie een vast gegeven blijft in de wijze waarop we ons onderwijs inrichten. De
verdere uitwerking van deze plannen is terug te vinden in de afzonderlijke schooljaarplannen.
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9. De vraagstukken
De ontwikkeling van een nieuw schoolplan voor de komende vier jaar vraagt om een stevige
gedachtewisseling over een aantal thema’s. Daarom hebben we de afgelopen maanden de volgende
vragen, met personeel, ouders en leerlingen, verkend. De antwoorden op deze vragen helpen ons bij
het ontwikkelen van ons onderwijs, voor de komende vier jaar.

Heterogene brugperiode


In de herschikking is gekozen voor categorale onderwijsstromen. In de afgelopen jaren is
kansengelijkheid een issue geworden (dubbeladvies PO). De vraag is of we de brugperiode dan
ook meer heterogeen moeten gaan inrichten (volledig heterogeen, dakpanklassen enz.).



Hoe lang zou een dergelijke periode dan moeten duren (1,2 of 3 jaar)?



Wat doen we dan met specifieke keuzes die nu gemaakt kunnen worden door leerlingen (bijv.
gymnasium, zesjarige techniekopleiding enz.) ?

Weerter Onderwijs model


Zouden we gezien alle ontwikkelingen binnen LVO Weert moeten kiezen voor een nieuw
model, dat al het goede verbindt van de ontwikkelingen die nu her en der plaatsvinden, met
de mogelijkheid om daarop te kunnen variëren (bijv. BPL, Koers, modulair gymnasium)?



In alle vier de trajecten speelt het anders organiseren van het onderwijsproces een rol. Dat kan
door het loslaten van roosters, anders benutten van de onderwijstijd, clusteren van groepen,
gedifferentieerd werken enz. Daarmee sluit dit thema goed aan bij de in gang gezette
ontwikkelingen rondom het transitieplan en biedt de nieuwe wet op onderwijstijd vele
mogelijkheden voor een andere aanpak.
Anders lesgeven gaat over andere rollen van docenten. Van mentor naar coach/tutor, vraaggestuurd werken, meer inspelen op de vraag van leerlingen en van het bedrijfsleven, kunnen
differentiëren enz. Andere rollen van docenten vraagt om ander gedrag. Ook daar wordt
binnen alle projecten aandacht aan geschonken. Het is goed om de handelingsverlegenheid
van medewerkers in kaart te brengen. Waar is behoefte aan welke ondersteuning, hoe
kunnen we de ervaringen in de verschillende projecten met elkaar delen en van elkaar leren?



Flexibele examinering


Als flexibele examinering mogelijk is, is het dan verstandig om bovenbouw vmbo b/k, mavo en
tweede fase havo/vwo op een andere wijze te organiseren dan dat we dat tot nu toe gedaan
hebben?

Leermiddelen




Als we meer maatwerk en meer gepersonaliseerd onderwijs willen vormgeven, ligt het voor
de hand dat we daar, bij de keuze van leermiddelen, ook meer rekening mee houden. Dat
betekent dat we op zoek moeten naar andere methodes die dat mogelijk maken en die vaak
ICT gerelateerd zijn.
Ander lesmateriaal en toetsing sluit voor een deel aan bij de handelingsverlegenheid van
medewerkers. Daar waar we onderwijs anders organiseren en anders willen lesgeven wordt
de behoefte aan ander materiaal ook manifest. Dat geldt mutatis mutandis ook voor de wijze
van toetsing. Kennisdeling is op deze gebieden een voorwaarde voor succes. Gezamenlijke
ontwikkeling is een voorwaarde om op deze gebieden iets te kunnen betekenen. Dat betekent
13
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dat we dit schooljaar in de scholing/deskundigheidsbevordering van het OP het accent zullen
leggen op ander lesmateriaal, dat meer en beter adaptief werken mogelijk maakt. ICT speelt
daarin een manifeste rol.

Gebouwen


De opbrengsten vanuit de gesprekken die we voeren leiden vervolgens ook tot conclusies over
de verdeling van onze leerlingen over de gebouwen waarover we de beschikking hebben: Het
College, de Philips van Horne, de praktijkvleugel van Het Kwadrant, het BRAVO! College
Cranendonck en de externe praktijkruimtes bv. in het WOZOCO (woonzorg complex).

14
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10. De keuzes
We gaan nu verder in op de verschillende onderwerpen die in de inleiding genoemd zijn en
beschrijven onze ambities. Het gaat achtereenvolgens over de gewenste structuur voor de
onderbouw, het Weerter Onderwijs Model, de tweede fase en ICT.

De structuur
Uit de gesprekken die hierover gevoerd zijn kunnen een paar conclusies getrokken worden:
-

-

Men wil graag een mogelijkheid hebben om te kiezen. Zeker gezien het gegeven dat
LVO Weert/Cranendonck een (relatieve) monopolist is in deze omgeving.
Soms vonden mensen in deze gesprekken dat kinderen beter gedijen in een
heterogene setting, anderen vinden de homogene groepen waarvoor nu binnen
Weert gekozen is, een winstpunt (zie hiervoor ook het regeerakkoord);
Er is geen discussie over PRO (praktijkonderwijs). Men vindt dat dat als aparte
stroming gehandhaafd moet blijven;
Die discussie is er wel over het gymnasium.

We maken daarom de volgende keuzes:
-

-

-

-

We blijven PRO als aparte onderwijsstroom vormgeven en hanteren daarvoor Big
Picture Leren als concept;
We kiezen ook voor een aparte onderwijsstroom, het gymnasium, en werken het
concept van het gemodulariseerd gymnasium verder uit. We maken deze keuze
vanwege onze positie in de markt ten opzichte van andere scholen. We creëren zo
ook een aparte onderwijsstroom voor hoogbegaafde leerlingen, die soms beter
gedijen in een aparte setting;
Voor basis en kader leerlingen hanteren we één onderwijsstroom en één
onderwijsconcept (Big Picture Leren);
We maken een aparte onderwijsstroom (havo/vwo) voor TTO. Dat is alleen voor de
eerste drie leerjaren;
Voor mavo, havo en atheneum bieden we in de eerste twee (mavo) en drie (havo en
vwo) leerjaren twee keuzes:
 Een heterogene setting mavo/havo/atheneum waarbinnen geen lesroosters
en lestabellen gehanteerd worden (vergelijkbaar met Koers);
 Een homogene setting waarin we aparte mavo, havo en atheneum klassen
vormgeven.
We onderzoeken de komende jaren hoe we de samenwerking met het primair
onderwijs verder kunnen intensiveren, bijvoorbeeld door de inrichting van een
tienerschool;
Voor het BRAVO! College Cranendonck maken we andere keuzes, vanwege het kleiner
aantal leerlingen. We groeperen daar leerlingen in verschillende soorten dakpannen,
afhankelijk van de aanmeldingen. In de bovenbouw kunnen leerlingen een mavo
diploma halen. Voor andere onderwijsstromen maken ze de overstap naar één van de
scholen in Weert.
15
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-

Binnen ons onderwijs blijven we naast TTO de volgende speerpunten of andere
onderwijsstromen vormgeven:









Technasium (havo, atheneum);
Wetenschapsoriëntatie (WON) (gymnasium en op atheneum in het vijfde
leerjaar voor alle leerlingen. Vanwege de organiseerbaarheid en haalbaarheid
bieden we WON niet aan voor andere onderwijsstromen);
Techniekopleiding; zesjarige Vakmanschapsroute met Gilde Opleidingen
(niveau 2/3);
Techniekopleiding; zesjarige Technologieroute (vanaf 2014) met Gilde
Opleidingen (Niveau 3/4);
Logistiek en transport (mavo);
Topsport talentonderwijs (mogelijk binnen alle onderwijsstromen);
Begaafdheidsprofiel (atheneum en gymnasium. Dit betekent dat we zo breed
mogelijk onderwijs en begeleiding op maat bieden aan excellerende en
onderpresterende (hoogbegaafde) leerlingen);
Kunst en cultuur.

Er wordt een werkgroep gevormd waarin men de verschillende ontwikkelingen zal bespreken en
waarin de evaluatie plaatsvindt. Zo kan men al werkenderwijs en al doende leren van en met elkaar.

Mentoraat en coaches





In de eerste twee of drie leerjaren van onze verschillende onderwijsstromen maken we
klassen, die ieder begeleid worden door 1 of 2 coaches;
We zorgen dat coaches meer aandacht gaan besteden aan het coachen van leerlingen. LOB
speelt daarbinnen een belangrijke rol;
In de bovenbouw/tweede fase zetten we deze ontwikkeling door;
De coaches doen recht aan de drie basisbehoeften van Luc Stevens zijnde ‘de behoefte aan
relatie, competentie en autonomie’.
Stevens: Psychologische basisbehoeften
Ieder mens is gebouwd om zichzelf te ontwikkelen en heeft een natuurlijke behoefte aan relatie,
autonomie en competentie
Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie (‘anderen waarderen mij en willen
met mij omgaan’), aan de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd alleen’)
en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb plezier in mijn eigen kunnen’) is er
welbevinden, motivatie, inzet en zin in leren. Wordt hier door opvoeders (ook leraren!) tekort
gedaan, dan ontstaan voorspelbaar taakhoudings- en motivatieproblemen op school.
Bron: http://hetkind.org/2012/11/25/over-het-werk-van-luc-stevens-de-behoefte-aan-relatiecompetentie-en-autonomie/
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Weerter Onderwijs Model
In de uitwerkingen van de verschillende onderwijsstromen hanteren we de volgende uitgangspunten
en we toetsen die uitwerkingen ook hieraan.










De leerling wordt eigenaar van zijn/haar eigen leerproces. Het gaat hier om een groeiproces
waarbij aangetekend moet worden dat de ene leerling hierin verder zal komen dan de andere.
Een goede begeleiding is hierbij van groot belang.
Het mentoraat gaat meer en meer aandacht schenken aan coaching van leerlingen en LOB.
Er wordt gekeken in ons gehele aanbod naar andere indelingen in tijd (hoor- en werkcolleges,
Pick me up en persoonlijke leertijd, tijd voor reflectie enz.) waardoor de leerlingen ook meer
vrijheid krijgen over de indeling van die tijd. Ook hier gaat het om een groeiproces.
We kijken in alle onderwijsstromen naar leren van binnen naar buiten en van buiten naar
binnen. Daarbij geven we buitenschools leren vorm. Dat kan in de vorm van stages maar ook
door onderwijs op andere plekken te verzorgen dan in onze eigen schoolgebouwen. We doen
dat nu al in WOZOCO in Boshoven en gaan dat in de toekomst doen in Budel bij Metalot. We
kijken ook nog naar andere mogelijkheden. Daarnaast willen we de buitenwereld in de school
halen door ouders meer te betrekken bij ons onderwijsproces, bijvoorbeeld in de vorm van
gastlessen en door te participeren in activiteiten in de samenleving.
We gebruiken ICT (als middel!).
Het model kan worden uitgewerkt in meer categorale settings zoals het praktijkonderwijs en
het gymnasium, als ook in onderwijsvormen als Koers.

We koppelen deze uitgangspunten aan het curriculair spinnenweb van de SLO. Verander je
bijvoorbeeld iets ten aanzien van leerdoelen dan heeft dat ook consequenties voor de andere
onderwerpen die genoemd zijn. Daardoor blijven we ons bewust van een integrale benadering.
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Inrichting bovenbouw/tweede fase
Naarmate de leerlingen vorderen in de schoolloopbaan wordt het toewerken naar een examen ook
van groter belang. Hoe bereiden we leerlingen daar op een goede wijze op voor? Zijn de huidige PTA’s
(Programma van Toetsing en Afsluiting) aan een herziening toe en hoe maken we hier ook maatwerk
mogelijk? Wat zijn de consequenties voor de wijze waarop we toetsing (formatief en summatief)
willen vormgeven? Hoe geven we een plusdocument vorm en inhoud?
We willen het onderwijs in de tweede fase modulair gaan maken. Daarbij hanteren we vooralsnog de
volgende uitgangspunten:












Leerdoelen (vastgestelde eindtermen in examenprogramma’s) worden bereikt via modulair
onderwijs;
De wijze waarop modulair onderwijs wordt ingericht kan per onderwijsstroom verschillen
omdat de leerling dat ook vraagt;
Leerlingen gaan uit van basis arrangementen (regulier programma) op de bestaande niveaus
(basis, kader, mavo, havo en vwo) met de mogelijkheid om vanuit die basismodules enkele
vakken op een hoger/lager niveau te volgen;
Er zijn centrale momenten om toetsen af te nemen. De leerling kan van deze momenten
gebruik maken als hij/zij er klaar voor is;
Er worden samen met het mbo en ho modules, EVC’s (eerder verworven competenties),
stages en dergelijke ontwikkeld om de snelle leerling zinvol bezig te laten zijn als hij klaar is
met het SE en moet wachten op het CSE;
Met het mbo, hbo en wo wordt intensiever dan tot nu toe overlegd over het vormgeven van
doorlopende leerlijnen;
We gaan binnen alle onderwijsstromen het plus document vormgeven, al dan niet in de vorm
van een portfolio. (Voor nadere toelichting op het plusdocument zie
https://www.vo-raad.nl/themas/maatwerk/onderwerpen/plusdocument) ;
We gaan de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren. Waar mogelijk wordt het
curriculum hierop afgestemd. We doen dat vooral via de stichting LVO Weert bedrijfsleven.

We stellen hiervoor een werkgroep samen die locatie overstijgend met elkaar ervaringen uitwisselt, de
trajecten die plaatsvinden evalueert en het hiervoor geschetste model verder bijstelt. We doen dat
drie jaar waardoor in het schooljaar 2021-2022 deze wijze van werken binnen alle scholen gebruikelijk
is. Daar wordt ook ruimte voor gemaakt.

Passend onderwijs
LVO Weert/Cranendonck maakt deel uit van het samenwerkingsverband passend onderwijs VO
Weert/Nederweert/Cranendonck. Dit samenwerkingsverband is een van kleinste in Nederland.
LVO Weert/Cranendonck heeft ongeveer 90% van het aantal leerlingen dat onderwijs volgt binnen de
scholen in het samenwerkingsverband.
De wijze waarop passend onderwijs wordt vormgegeven binnen dit samenwerkingsverband staat
beschreven in het ondersteuningsplan.
De opzet van passend onderwijs is dat zo weinig mogelijk leerlingen naar scholen gaan voor speciaal
onderwijs. Dat betekent dat voor leerlingen die een extra ondersteuning nodig hebben
arrangementen worden vormgegeven.
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De samenwerking met verschillende scholen van speciaal onderwijs is groeiende. Zo hebben we
samen met de Widdonck scholen een aantal havo-plus klassen vormgegeven. Daarnaast werkt Het
Kwadrant samen met de Widdonck scholen zodat leerlingen van deze school ook een volwaardig
examen kunnen doen. We doen dat ook met de Maaskei van Stichting Buitengewoon.
Het kader dat hiervoor beschreven is geeft meer dan voldoende mogelijkheden en kansen om voor die
leerlingen die dat nodig hebben, ook iets extra’s te bieden. De wijze waarop we dat kunnen
vormgeven past dan meer in de doorlopende ontwikkelingslijn van leerlingen.
We gaan de samenwerking met het samenwerkingsverband in Roermond intensiveren. Beide
samenwerkingsverbanden zijn bezig met het vormgeven van dezelfde processen. Een verdergaande
samenwerking maakt ook de kwetsbaarheid van een klein samenwerkingsverband, zoals het onze
minder.

ICT
De komende jaren zal de rol van ICT binnen het onderwijs alleen maar groter worden, zoals dat ook in
onze gehele maatschappij het geval is. Langzaamaan bieden leermiddelen en ICT ook nieuwe en
betere mogelijkheden om gepersonaliseerd en adaptief leren vorm te geven. Zeker als we dat kunnen
koppelen aan het analyseren van de leerresultaten, biedt dat nieuwe en ongekende mogelijkheden.
We doen dat nu overigens ook al binnen verschillende vakken, in de havo-plus klassen en Koers met
het materiaal van Kunskapsskolan.
Dat betekent dat we moeten kijken naar de mogelijkheden om dit te kunnen realiseren. Een en ander
is afhankelijk van een aantal factoren. We zullen die kort opsommen:







De techniek. De scholen hebben geïnvesteerd in een goed wifi netwerk;
Het device. Binnen Stichting LVO wordt nog gepraat over de wijze waarop we leerlingen
voorzien van een eigen device en de wijze waarop we dat gaan bekostigen. We wachten de
resultaten van deze discussie af voordat we verdere stappen ondernemen;
De kosten van het device en het lesmateriaal en de vraag wie wat betaalt;
De kennis rondom methodiek en didactiek en de vaardigheden van docenten en leerlingen om
te kunnen werken met ICT;
De beschikbaarheid van geschikt materiaal (dat is zeker op dit moment nog niet voor alle
vakken/vakgebieden het geval).

In de schooljaarplannen worden deze punten verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
Tenslotte past de opmerking dat het uitdrukkelijk NIET de bedoeling is dat we het gehele onderwijs ICT
gestuurd willen laten zijn. Ook het leren uit boeken, met en van elkaar, in de buitenwereld, moet met
ICT een goede mix vormen om leerlingen waardevolle leerervaringen te laten opdoen.
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11. Personeel, de succesfactor
Deskundigheidsbevordering personeel
Het hiervoor beschreven kader vraagt om een focus in de deskundigheidsbevordering van docenten.
De wijze waarop die deskundigheidsbevordering vormgegeven wordt, wordt in de schooljaarplannen
verder uitgewerkt. Daarbij is maatwerk noodzakelijk. LVO Weert/Cranendonck wil maatwerk
realiseren voor haar leerlingen. Mutatis mutandis geldt dat ook voor ons personeel.
Van iedereen wordt een stevige inzet en commitment gevraagd. Zonder dat kunnen de plannen
immers niet gerealiseerd worden. Dat vraagt veel van de mensen die onze jongeren begeleiden op
weg naar hun toekomst.

Kwaliteit van medewerkers
Ook de komende jaren blijven we werken aan en investeren in de kwaliteit van medewerkers. In het
vorige schoolplan zijn vijf aanvliegroutes beschreven waarvan de instrumenten nuttig zijn in de
verdere ontwikkeling van het personeel. Niet bedoeld als een uitputtende opsomming van
mogelijkheden maar wel met de intentie om ook de komende jaren, in ieder geval deze vijf
instrumenten, verder te ontwikkelen en te gebruiken in het op peil houden en verbeteren van onze
eigen kwaliteit.
Het gaat om:






Gesprekkencyclus
De individuele kwaliteitskaart
Coaching, intervisie en scholing
De Academische opleidingsschool (AOSL)
Arbeidvoorwaarden (onder andere afstemming van het taakbeleid) dat nu ook
gekoppeld is aan het transitieplan en het professioneel statuut.

In de ontwikkeling van het eigen personeel willen we maatwerk realiseren. Leerlingen leren op
verschillende manieren, en dat geldt uiteraard ook voor medewerkers. Leerlingen hebben behoefte
aan medewerkers die een breed didactisch repertoire kunnen hanteren. Dat geldt ook in de
benadering naar medewerkers toe. Die ontwikkeling is echter niet vrijblijvend. De opbrengsten willen
we beschrijven. Dat doen we door middel van de individuele kwaliteitskaart en de gesprekkencyclus,
waarbij we meer dan in het verleden willen inzetten op het beter gebruik maken van de verschillen
tussen medewerkers.
In kwantitatief opzicht moeten we binnen de beschikbare middelen kijken waar we mensen op willen
inzetten. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we er naar streven om zoveel mogelijk capaciteit vrij te
spelen voor het primaire proces en de ondersteuning daarvan.
Samengevat hanteren we ook voor dit schoolplan in de verdere uitwerking van het personeelsbeleid
de volgende uitgangspunten:


Wij willen zelf het goede voorbeeld geven door een lerende organisatie te zijn. Dat
betekent concreet dat elke medewerker zich verantwoordelijk voelt om te blijven
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werken aan verbetering van zijn kwaliteit. Fouten maken is dan iets waarvan je leert.
In een dergelijk veilig klimaat willen we onze successen bereiken.


We willen graag leren van elkaar. Daarom vinden we inhoudelijk collegiaal overleg in
secties of teams van groot belang. Dit geldt zowel binnen de onderwijsstroom als
tussen de onderwijsstromen.



We willen resultaatgericht werken. De effecten van de inzet van ons personeel
moeten meetbaar zijn in de vorm van successen van de leerlingen.



Medewerkers zijn niet allemaal gelijk. Personeelsbeleid op maat is daarom het
uitgangspunt. Daarbij onderscheiden we ontwikkelfasen van elke medewerker.



Wij zien helemaal niet graag dat medewerkers mislukken in het onderwijs. Daarom
signaleren we tijdig problemen en proberen deze op te lossen. Van de medewerker
wordt verwacht dat deze daar proactief aan meewerkt.

LeerKRACHT
We zijn het afgelopen schooljaar gestart met LeerKRACHT, vooral bedoeld als middel om met elkaar te
werken aan de verbetering van ons onderwijs. Iedere dag een beetje beter is het motto van
LeerKRACHT. We zetten deze ontwikkeling de komende jaren door, in de verwachting dat we
daardoor ook stap voor stap kunnen werken aan de verbetering van ons onderwijs.

Wat is LeerKRACHT?
Wij vertrouwen in de kracht van ons personeel. In een cultuur van ‘elke dag samen een beetje beter’
werken we samen aan geweldig onderwijs, ondersteund door een schoolleider met ambitie.
Om zo’n cultuur te creëren is LeerKRACHT ontwikkeld, dat leidt tot een verbetercultuur waarbij het
eigenaarschap bij het team ligt.

21

Concept schoolplan 2018-2022 (versie januari 2018)

12. Ouders
Om onze ambitie waar te maken hebben we de ouders hard nodig. We hanteren gezamenlijk de
volgende uitgangspunten:


Ouders worden intensief betrokken bij de onderwijsontwikkelingen. Wij dragen uit dat we samen
met ouders en leerlingen verantwoordelijk zijn voor de schoolloopbaan van onze leerlingen.



Ouders krijgen regelmatig informatie. Ze hebben inzicht in de resultaten en de aanwezigheid van
hun kinderen. Ze worden met enige regelmaat uitgenodigd voor ouder- en informatieavonden.
Voorts informeren we ouders altijd direct over voor hen of hun kind belangrijke ontwikkelingen,
per internet of email. Ouders en hun kinderen worden met enige regelmaat uitgenodigd om de
resultaten van hun kinderen te bespreken.



Wij waarderen het als ouders op school, op velerlei wijze, actief zijn en stimuleren dat ook.



Wij willen meer dan in het verleden ouders betrekken bij het vormgeven van ons onderwijs door
ze bijvoorbeeld uit te nodigen voor gastlessen, ze te betrekken bij onderwijsprojecten, ze te vragen
om te participeren in stages enz.
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13. Leerlingen
Zonder de inzet van leerlingen is er geen succes. We willen leerlingen daarom meer betrekken bij de
ontwikkelingen van het onderwijs. We zien leerlingen liever niet als onderwijsconsumenten, maar als
medebouwers van de school. De school moet net zo van hen zijn, als van het personeel en de ouders.
We zetten de volgende stappen:
1. Op elke onderwijsstroom hebben we een leerlingenpanel ingevoerd. Dit kan bestaan uit leden
van de leerlingenraad en de MR, maar verdere verbreding is prima.
2. We vragen leden van de panels om ook rechtstreeks in debat te gaan met het personeel,
zodat de school meer een gezamenlijk product wordt en men de wederzijdse standpunten
beter begrijpt en aanvult. We doen dat onder andere door middel van de methode
LeerKRACHT.
3. We verwachten van elke leerling dat hij zich gedurende zijn schoolloopbaan enkele dagen
actief inzet voor de school. Dat kan zijn in de vorm van surveillance activiteiten als
schoolwacht, of bijvoorbeeld als medewerker in de kantine. Het kan ook meer inhoudelijk, in
de vorm van ondersteuning van docenten of als ontwikkelaar van lesmaterialen. Het is goed
denkbaar dat leerlingen van de bovenbouw lessen geven aan de onderbouw. Hiermee
promoten we mogelijk het vak van leraar. Overigens is dat uitdrukkelijk niet bedoeld als een
verkapte bezuiniging.
4. We belonen leerlingen voor hun extra inzet met certificaten bij hun diploma en werken
daartoe het plusdocument de komende jaren verder uit. Leerlingen die bijzonder presteren
worden extra in het zonnetje gezet op belangrijke momenten zoals diploma uitreikingen.
5. We betrekken leerlingen direct bij het veiligheidsbeleid en nemen hun suggesties voor de
verdere verbetering van de veiligheid graag over.
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14. Kwaliteitszorg en meervoudige publieke verantwoordelijkheid
LVO heeft de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in kwaliteitszorg. Mede de ontwikkeling van een
beleidsmonitor heeft een goede impuls gegeven aan het op een overzichtelijke wijze presenteren van
de indicatoren, die van belang zijn in de kwaliteit van onderwijs. Deze beleidsmonitor geeft op een
aantal terreinen aan wat de stand van zaken is. Het gaat om een drietal thema’s, namelijk onderwijs,
werkgeverschap en financiën. Daarbij borgen we wat waardevol is en saneren wat energie kost.
Inmiddels wordt deze beleidsmonitor ook ingeregeld in onze cyclus van overleggen, zowel op
directieniveau, als met teamleiders en secties. De beleidsmonitor is vooral bedoeld als een instrument
om met elkaar te verkennen waar cijfers niet aan de verwachtingen voldoen en welke interventies
noodzakelijk zijn om daar een verbetering in aan te brengen.
Daarnaast gebruiken we deze opbrengsten ook in de gesprekkencyclus tussen leidinggevenden en
medewerkers. Een instrument dat we daarbij gebruiken is de individuele kwaliteitskaart, ook en vooral
bedoeld als agenda voor het gesprek.
Een school, ook binnen Weert, heeft te maken met veel actoren die een rol spelen binnen en buiten
de school. Ouders, leerlingen, een college van bestuur en raad van toezicht, stakeholders, inspectie en
overheid willen graag weten hoe het met de school gaat. Dat betekent dat de school ook een
maatschappelijke opdracht heeft in de meervoudige publieke verantwoording. Het hiervoor
beschreven proces helpt om aan die publieke verantwoording een goede invulling te geven en open
en transparant te kunnen communiceren naar de verschillende actoren.
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15. Leiderschap
De stip op de horizon is duidelijk en wordt in het nieuwe schoolplan verder geconcretiseerd. De
uitdaging zit ook in de vraag hoe we dit proces met elkaar kunnen gaan vormgeven. De tijd van
blauwdrukken en directief leiderschap ligt achter ons. Het succesvol laten slagen kan alleen als we
werken aan gespreid en adaptief leiderschap.
We willen verantwoordelijkheid en daaraan gekoppeld verantwoording zo laag mogelijk in de
organisatie leggen, bij onze professionals in OP en OOP, dicht bij de werkvloer. Daar moet immers de
professionele ruimte ontstaan en ook benut worden zodat de ambities gerealiseerd kunnen worden.
Dat betekent dat we een omslag moeten maken van planning en blauwdrukken, naar acceptatie van
de complexiteit. Zelf regie kunnen voeren, keuzes kunnen maken die passen bij de leerlingen die we
bedienen, zelf de kwaliteit kunnen bewaken, volgens professionele standaarden.
Van belang zijn daarbij de volgende aandachtspunten:
 Hetzelfde is NIET de norm (maatwerk).
 Voortdurende ontwikkeling van iedereen is vanzelfsprekend.
 We denken en doen tegelijkertijd (‘’doeners’’) en passen onze werkwijze daarop aan
(action learning).
 Iedereen is op zijn of haar plek gericht op verbeteren en innoveren (LeerKRACHT ‘’iedere
dag een klein stapje vooruit’’).
 We werken niet vanuit consensus, maar maken werkbare afspraken voor een bepaalde
tijd.
 We borgen wat waardevol is en wat werkt, we saneren zaken die energie kosten.
 We zorgen goed voor elkaar, we maken goede afspraken over werkzaamheden die elkaar
raken.
Vanuit die gedachte kunnen we binnen onze scholen samen werken aan goed onderwijs voor onze
toekomstige generaties. Dat vraagt om maatwerk in de aanpak die we hanteren, en in de acceptatie
van elkaar en het gebruik maken van elkaars verschillende kwaliteiten.
We gaan daarom op alle scholen aan de slag met de werkwijze zoals die ontwikkeld is door de
Stichting LeerKRACHT, omdat we zien dat die werkwijze het voorafgaande daadwerkelijk in de praktijk
kan brengen.
En bij dat alles blijft het belang van de leerlingen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd, centraal
staan.
De leerling is de belangrijkste bezoeker van ons huis
Hij is niet van ons afhankelijk
Wij zijn van hem afhankelijk
Hij is niet een onderbreking van ons werk
Hij is ons doel
Hij is geen buitenstaander in onze zaak
Hij is een deel daarvan
(vrij naar Mahathma Ghandi 1869-1948))
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16. Vervolg
Vervolgplannen
Het schoolplan beschrijft een strategisch kader voor de ontwikkeling van ons onderwijs. De
uitwerkingen en concretiseringen vinden voornamelijk plaats in de schooljaarplannen van de
verschillende vestigingen. Daarnaast zullen we op basis van de keuzes die hier gemaakt worden in de
eerste helft van 2018 werken aan een strategisch huisvestingsplan. Door het teruglopend
leerlingenaantal willen we in 2020 het hoofdgebouw van Het Kwadrant afstoten en dat maakt dat we
ons moeten buigen over de vraag welk onderwijs we in welk gebouw willen huisvesten.
Daarnaast maken we in 2018 ook een investeringsplan. Voornamelijk de uitdaging op het gebied van
ICT vraagt om een plan dat meerjarig beschrijft hoe we ook op een financieel verantwoorde manier,
zowel naar de school als naar ouders, hier invulling aan kunnen geven.

Working in progress
We willen de komende jaren vooral aan de slag gaan met het vormgeven van onderwijs dat meer
tegemoet komt aan onze leerlingen. En dat willen we vooral doen, door te doen. Onderwijs heeft de
neiging om soms eerst stevig uitgewerkte blauwdrukken te ontwikkelen alvorens aan de slag te gaan,
eerst denken dan doen. Wij zouden dat graag anders doen, door te werken met ‘doenkers’. Dat wil
zeggen dat we het denken willen koppelen aan het doen, en met elkaar willen leren van de dingen die
gaan zoals we verwacht hadden, maar ook van de dingen die we niet verwacht hadden. En daarbij
willen we meer dan in het verleden, over de scholen heen, van elkaar leren. Vandaar dat er een aantal
school overstijgende werkgroepen gevormd worden.
Dat betekent ook dat de kaders in dit schoolplan richtinggevend zijn maar in de loop van de komende
jaren aangepast worden aan de hand van de ervaringen die we met uitwerkingen opgedaan hebben.
Dat vraagt flexibiliteit en een manier van werken waarin we veel met elkaar moeten uitwisselen. Dat
proces hebben we reeds in gang gezet en zullen we verder intensiveren.
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