Samenwerken, elkaar waarderen en
ruimte geven om te groeien
Strategisch Beleidsplan 2018-2022

De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 11 oktober 2017 haar goedkeuring verleend aan dit beleidsplan.
De medezeggenschapsraad heeft in haar vergadering van 14 december 2017 ingestemd met het Strategisch beleidsplan KSE 2018-2022.
Het College van Bestuur stelt in haar vergadering van 21 december 2017 dit beleidsplan vast.
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Voorwoord
Met genoegen bied ik u het strategisch
beleidsplan 2018-2022 van de Katholieke
Scholengemeenschap Etten-Leur e.o. aan. Als
we het over de KSE hebben, dan hebben we
het over ongeveer 2.500 leerlingen en hun
ouders/verzorgers en over ongeveer 220
medewerkers. Voor iedere organisatie en dus
ook iedere school is het belangrijk om regelmatig vooruit te kijken. Voordat we vooruitkijken beschrijven we waar we vandaan
komen en waar we nu staan. Rekening
houdend met de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen beschrijven we daarna
waar we naar toe willen en hoe we daar gaan
komen.
Aan dit beleidsplan is een intensief traject
voorafgegaan. Vele betrokkenen, belanghebbenden hebben hun input geleverd. Er zijn
gesprekken gevoerd met externe en interne
stakeholders.
Zo hebben gesprekken plaatsgevonden met
onderwijsondersteunendemedewerkers,
docenten, leerlingen, ouders, de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht.
Tijdens de besprekingen met al deze
betrokkenen is ook eerst teruggekeken en
geëvalueerd wat we gerealiseerd hebben van
het vorige strategische beleidsplan.

Vervolgens is er met het gehele managementteam een bijeenkomst geweest waar alle
geleverde input is besproken en waar het de
gelegenheid heeft gekregen om hoofdlijnen
te destilleren die het belangrijk vindt voor de
komende jaren.
Bij de voorbereiding en tijdens het schrijven
van dit plan is duidelijk geworden dat we aan
een tijdvak beginnen waar ons relatief grote
veranderingen te wachten staan. Ook de
afgelopen jaren was dat het geval, maar het
besef is bij heel veel betrokkenen aanwezig
dat de veranderingen nu nog intensiever,
complexer en indringender zullen zijn. We zijn
ervan overtuigd dat we de komende jaren de
ambities vorm zullen kunnen geven op een
manier die past bij de huidige tijdsgeest. We
denken niet in bedreigingen en zwaktes maar
vooral in kansen en sterktes.
Tijdens de vele gesprekken werd ook duidelijk
waar de KSE in excelleert, waarom de vele
leerlingen voor de KSE kiezen. We zijn een
school waar leerlingen op tal van terreinen
hun talenten kunnen ontplooien. We zijn
bijzonder vanwege onze brede profilering waardoor leerlingen de kans krijgen zich
te oriënteren op vele terreinen en een keuze
te maken die bij hen past.

De komen jaren willen wij dat verder
uitbreiden zodat de mogelijkheden voor de
leerling alleen maar zullen toenemen.

Uitgangspunt blijft het creëren van een veilige
en inspirerende omgeving voor leerlingen en
medewerkers waar iedereen zich thuis voelt.
Een omgeving waar bevlogen en betrokken
medewerkers werken aan toekomstbestendig
onderwijs en waar de talenten van leerlingen
optimaal tot ontplooiing kunnen komen.

“We denken niet in bedreigingen en
zwaktes, maar vooral in kansen en
sterktes.”
Ik kijk met heel veel vertrouwen uit naar de
komende jaren en wens ons allemaal veel
succes toe bij het invullen en realiseren van
doelstellingen behorend bij de ambities
weergegeven in dit strategisch beleidsplan
2018-2022.
Onze kernwaarden "samenwerken, elkaar
waarderen en ruimte geven om te groeien"
zullen voortdurend uitgangspunt zijn bij dit
proces.
PAJM van Heusden
Voorzitter CvB/rector KSE

2. Waar komen we vandaan?
De Katholieke Scholengemeenschap EttenLeur (KSE) is gesticht in 1968 bij de invoering
van de Mammoetwet. Natuurlijk liggen de
roots van de KSE veel verder terug. De KSE is
gevormd uit een ulo, mulo en mms die al
geruime tijd in Etten-Leur aanwezig waren.
De KSE heeft een katholieke grondslag. De
zusters Franciscanessen van Etten en de
Broeders van Liefde van Etten hebben een
grote rol gespeeld bij de totstandkoming van
het onderwijs in Etten-Leur en met name ook
bij de totstandkoming van de KSE.
De KSE is in staat geweest (en nu nog steeds)
om deze grondslag te borgen en de rijke
historie te combineren met de eisen die de
tegenwoordige tijd stelt aan scholen in
Nederland. De KSE blijkt tevens in staat zich
voortdurend te ontwikkelen om de (toekomstige) leerlingen in hun eigen omgeving
onderwijs te bieden dat voldoet aan hun eisen
en wensen.
De normen en waarden voortkomend uit onze
identiteit zijn nog steeds leidend. We waren
en zijn een open op waarden en normen
gebaseerde leefgemeenschap.

We waren en zijn een onderwijsinstituut voor
alle leerlingen van ons voedingsgebied die
volgens adviezen van onze collega’s uit het
primair onderwijs in staat worden geacht één
van onze opleidingen met goed gevolg te
afronden. Uitgangspunt was en is dat de
grondslag van de school gerespecteerd moet
worden.

“We hebben de afgelopen jaren
veel bereikt en zijn daar trots op.”

De normen en waarden behorend bij onze
grondslag zijn:
 Voor iedereen is plaats op onze school, we
geven ruimte aan verschillen.
 We zorgen dat niemand achterblijft.

 We zorgen voor een warme cultuur.
 We zorgen voor elkaar.
 We gaan uit van het positieve.
 We respecteren elkaar te allen tijde.
We hebben de afgelopen jaren veel bereikt en
zijn daar trots op. We willen dat de komende
jaren voortzetten en middels dit strategisch
beleidsplan een koers op hoofdlijnen uitzetten
voor de komende jaren.

3. Waar staan we nu?
Het is goed stil te staan bij het vertrekpunt
vanwaar we weer verder willen bouwen
richting toekomst. In verschillende analyses
komen natuurlijk de sterke en ook zwakke
kanten van onze organisatie aan de orde. Dit
vormt het uitgangspunt voor die zaken waar
we trots op zijn en die we graag willen
behouden. Tegelijk komt uit dit soort analyses
naar voren waar onze uitdagingen liggen. Op
deze manier wordt duidelijk waar we nog
vooruitgang kunnen boeken, waar we stappen
kunnen maken die onze leerlingen ten goede
komen.

Wat zijn onze sterke punten?
 We vormen een hechte gemeenschap
waar iedereen onze waarden en normen
omarmt en respecteert.
 We hebben goed gekwalificeerde/
bevoegde medewerkers.
 We hebben een goed imago: staan goed
bekend in Etten-Leur en omgeving.
 We hebben een uniek leshuizensysteem
dat gewaardeerd wordt.
 We leveren al jaren kwaliteit: de
kwaliteitskaart weerspiegelt dit.

 We zijn een financieel gezonde instelling
die kansen biedt voor
onderwijsontwikkeling.
 We hebben mooie (deels nieuwe en deels
gerenoveerde) eigen gebouwen.
 We hebben goede faciliteiten voor
leerlingen en medewerkers.

 We hebben een brede profilering met
voldoende mogelijkheden voor alle
leerlingen.

We realiseren ons dat bovenstaande zaken
niet zomaar ontstaan zijn. Vele medewerkers,
ouders, leerlingen en andere betrokkenen
hebben hier door hun inspanningen voor
gezorgd.
Het zal inspanning vragen om al deze zaken te
consolideren. Maar dat is niet genoeg. We
geloven in een voortdurende ontwikkeling, in
verdergaande professionalisering van individu
en organisatie. Dit alles om ervoor te zorgen
dat groei en ontwikkeling centraal blijven
staan bij onze leerlingen en bij onszelf als
organisatie.
Enkel tevreden kijken naar de behaalde
resultaten is dus niet voldoende. Het liefst
willen we hetgeen bereikt is behouden,
borgen en verbeteren. Zeker kijken we vooruit
naar wat de toekomst van het onderwijs van
ons vraagt. Dat zorgt voor de al eerder
genoemde
drang
naar
verdergaande
ontwikkeling. Om dat te realiseren zullen we
met elkaar en met alle betrokkenen in dialoog
gaan.
Dit vraagt om een open houding, een manier
van communiceren die transparant is en kan
inspringen op uitdagingen en het aannemen
van een ondernemende instelling.

Wat zijn onze uitdagingen?
De uitdagingen waar we voor staan, liggen
natuurlijk op diverse vlakken. Het zal duidelijk
zijn dat de grootste uitdaging ligt bij waar het
allemaal om draait: de leerling. Daarnaast zijn
er uitdagingen op het gebied van het
personeel, de organisatie en de omgeving in
de ruime zin van het woord. Alle genoemde
partijen zijn bij de diverse gesprekken over het
nieuwe strategische beleidsplan dan ook aan
het woord geweest.
Onze leerlingen
Tot op heden weten we ons leerlingenaantal
op peil te houden. Dit ondanks dat we ons
bevinden in een licht krimpende regio. Het
geeft aan dat leerlingen graag bij ons komen.
Uitgangspunt is dat er voor iedere leerling een
plek is. We werken er dan ook hard aan om
niemand aan de poort te hoeven weigeren.
Binnen de KSE voelen we een grote
verantwoordelijkheid voor onze leerlingen en
vooral ook voor hun toekomst. We realiseren
ons dat we potentiële opleiders zijn voor alle
kinderen binnen ons voedingsgebied die
voldoen aan de minimale eisen van toelating.
We realiseren ons dat we onze leerlingen o.a.
opleiden tot toekomstig werknemer van
bedrijven in onze regio. Natuurlijk realiseren
we ons ook dat een gedeelte van onze
leerlingen doorstroomt naar vervolgonderwijs
binnen en buiten de eigen regio.
In relatie tot het zojuist beschrevene vragen
we ons dan ook af hoe we onze leerlingen
gaan vormen, wat hun wensen zijn en wat hun
talenten zijn. We vragen ons ook af hoe we

hun kansen op een baan kunnen vergroten.
Van belang hierbij zijn ook de wensen van
toekomstige werkgevers. Zicht op de eisen
van vervolgonderwijs is daarnaast van groot
belang en zorgt eveneens voor een goede
aansluiting op dat vervolgonderwijs.
Uit bovenstaande wordt helder dat het niet
enkel gaat om de resultaten, om het diploma.
Goed kwalitatief onderwijs gaat een stuk
verder. We willen leerlingen meer bieden dan
enkel dat diploma. We willen aansluiten op
hun leerbehoefte en hun talenten tot
ontplooiing laten komen. We willen dat ze in
staat zijn zelfstandig beslissingen te nemen
over hun toekomst. We willen dat ze
onderdeel gaan vormen van de samenleving,
daar een goede plek innemen en een bijdrage
kunnen leveren aan diezelfde samenleving.
Duidelijk wordt verder dat er vele vragen zijn
die we samen zullen moeten beantwoorden.
Het uitgangspunt bij de vragen en antwoorden zal zijn dat iedere leerling tijdens zijn
verblijf op de KSE gericht werkt aan zijn of
haar toekomst.
Onze ouders/ verzorgers
De ouders/ verzorgers van onze leerlingen zijn
belangrijke stakeholders. Samen met de
leerlingen en onze medewerkers worden zij
betrokken bij de relevante ontwikkelingen die
we door maken. De afgelopen jaren is
ouderparticipatie (evenals leerlingparticipatie)
een belangrijk thema geweest. De komende
jaren zal dit thema nog meer aandacht
krijgen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
ouders, leerlingen en medewerkers in

onderlinge samenhang en samenspraak mede
uitvoering geven aan de strategische visie.
Tevens zullen ouders/ verzorgers een
belangrijke rol spelen in relatie tot de gewenste
samenwerking tussen school en bedrijfsleven.
Dit kan op diverse manieren tot uiting komen.
Momenteel wordt hier al vorm aan gegeven in
het kader van de maatschappelijke stage, de
beroepsoriëntatie en deelname aan onderwijsprojecten zoals de business school. De
komende jaren zal dit alles voortgezet en
geïntensiveerd gaan worden.
Ons personeel
Binnen de KSE vormt het personeel ons
belangrijkste kapitaal. Met alle personeelsgeledingen hebben we de afgelopen jaren
gewerkt aan meer kwaliteit, opleidingsniveau
en ondersteuning waar het nodig was. Waar we
gewerkt hebben aan medewerkers met een
grote betrokkenheid bij de leerling en bij de
KSE.
Terugkijkend zijn we ook hier tevreden over en
trots op. Vanzelfsprekend komen ook hier weer
vragen naar voren. Werken wij voldoende aan
onze professionalisering om de toekomst het
hoofd te kunnen bieden? Zijn we in staat
voldoende te reflecteren? Staan we open voor
verandering? Zijn we in staat de omgeving naar
binnen te halen? Werken we onderling en met
collega's van andere scholen samen? Kunnen
we de maatschappelijke ontwikkelingen en
datgene wat zich afspeelt in de buitenwereld
naar binnen halen. Kunnen we het dreigende
tekort (zowel kwalitatief als kwantitatief) aan
leraren opvangen?

“We geloven in een voortdurende
ontwikkeling, in verdergaande
professionalisering van individu en
organisatie.”
Onze organisatie
Onze organisatie staat bekend als een
gedegen organisatie: een organisatie waar
alles op rolletjes loopt. Iets waar we trots op
zijn en wat we zeker willen behouden. In de
afgelopen jaren hebben we grote stappen
gezet in de professionalisering van de
organisatie.
Of het nu gaat om het implementeren van het
huidige organogram of dat het gaat om de
organisatie van een eenvoudige activiteit,
alles wordt zorgvuldig weggezet. Van groot
belang hierbij is dat organisatie dient om te
ondersteunen. We ontwikkelen passend
beleid,
ontwikkelen
en
gebruiken
instrumenten om dat beleid uit te voeren en
dit alles met focus in alle geledingen dat wij
ondersteunend
zijn
aan
het
toekomstperspectief van onze leerlingen.
Verschillende vragen zullen beantwoord
moeten worden als we het hebben over onze
organisatie. Zijn we in staat de voortdurende
veranderingen te blijven volgen en onze
organisatie daarop af te stemmen? Past onze
organisatie bij wat medewerkers van een
goede werkgever verwachten?

Kunnen we met onze organisatie het welzijn
en de ontwikkeling van onze leerlingen nog
beter ondersteunen?
Onze omgeving
Uit voorgaande paragrafen blijkt overduidelijk
dat we het niet alleen kunnen, maar ook niet
alleen willen doen. We moeten en willen de
samenwerking zoeken met de omgeving in de
breedste zin van het woord. Afhankelijk van
het thema waarover het gaat kan dat
landelijk, regionaal of lokaal zijn. Tevens kan
het onderwijs-inhoudelijk dan wel over
bredere terreinen gaan. We hebben te maken
en willen ook te maken hebben met vele
verschillende partijen: scholen voor PO en VO,
andere scholen in de directe en verdere
omgeving, gemeente en andere (ambtelijke)
organisaties, schoolomgeving, lokale en
regionale omgeving en niet te vergeten het
bedrijfsleven.
In figuur 1 wordt een overzicht gegeven van de
instanties waar we als KSE mee te maken
hebben.
Als grote en belangrijke onderwijsinstelling in
de omgeving vervullen we een belangrijke
maatschappelijke functie in de regio. We
moeten dus ook weten wat er speelt in deze
omgeving.

“Enkel tevreden kijken naar de
behaalde resultaten is niet voldoende. Zeker kijken we vooruit
naar wat de toekomst van het
onderwijs van ons vraagt.”

In hoofdstuk 3 worden de maatschappelijke
ontwikkelingen beschreven waarmee we
rekening zullen moeten houden. Verder
volgen we de ontwikkelingen in de regio
nauwgezet. Natuurlijk komen ook allerlei
vragen naar boven als we het over onze
omgeving hebben. Weten we inderdaad wel
voldoende wat er speelt in onze omgeving?
Weet de omgeving wat wij hen kunnen
bieden? Zijn we ondernemend genoeg? Weet
de omgeving dat de deur wijd open staat en
laten wij dat voldoende blijken? Weten wij
goed genoeg wat we te winnen hebben door
de buitenwereld naar binnen te halen?
Allemaal vragen die we de komende jaren
expliciet aan de orde zullen stellen. We zullen
verdere stappen zetten, zodat de omgeving
meer naar binnen komt. Onze leerlingen
kunnen hier hun voordeel mee doen.

Wat is onze identiteit, onze missie?
De verwevenheid in alles wat we steeds weer
beschrijven met de missie en identiteit van de
KSE zal helder zijn. Ten aanzien van deze
zaken zijn er ook geen wezenlijke wijzigingen
opgetreden ten opzichte van het verleden.
Het wordt iets anders opgeschreven, maar het
wordt vooral op een andere manier opgepakt.
Er wordt enerzijds voortgebouwd op keuzes
die we eerder gemaakt hebben, anderzijds
worden nieuwe voorstellen gedaan.
Onze missie
De KSE is voor leerlingen, hun ouders/
verzorgers en haar medewerkers een veilige
school:

 die haar leerlingen een stevig fundament
biedt voor hun verdere persoonlijke en
sociale groei naar evenwichtige en
verantwoordelijke jonge mensen, die zowel
zelfstandig als in groepsverband goed
kunnen functioneren in een pluriforme en
multiculturele samenleving;
 waar ouders kunnen vertrouwen op
professionele en betrokken medewerkers
die in dialoog met de ouders het beste uit
hun kinderen halen. In deze dialoog is er
wederzijdse erkenning van elkaars rol in
het ontwikkelingsproces van het kind en de
wil tot samenwerking in het belang van dat
kind;
 die medewerkers in staat stelt om
gezamenlijk een werkklimaat te scheppen
waarin plezier, beroepstrots, persoonlijke
en professionele ontwikkeling wezenlijke
elementen zijn.
De missiedefinitie legt ambities neer die
uiteindelijk op de werkvloer: in de
verschillende geledingen en in de klassen,
gerealiseerd moeten worden. Alles wat binnen
de KSE gebeurt, zal dus uiteindelijk ten
dienste moeten staan van de ontwikkeling van
leerlingen en van de daarvoor benodigde
kwaliteit van het onderwijs.
Onze identiteit
Naast de missie is onze identiteit ook een
belangrijk uitgangspunt voor de KSE. De KSE
functioneert in een van oorsprong katholieke
regio. Tegenwoordig is de populatie in de
regio meer pluriform van samenstelling.

Ten aanzien van onze identiteit is de KSE zich
ervan bewust te functioneren in een omgeving
die enerzijds toenemend seculier van aard is.
Aan de andere kant vormen religieuze
stellingname en daarmee religieuze polarisatie een risico. Dit stelt eisen aan een school
met een christelijke traditie, waarin leerlingen
en medewerkers van allerlei gezindten
participeren, samen leren en samen werken.
De KSE wil, uitgaande van haar traditie,
werken vanuit een open katholieke grondslag.
Daarbij zijn ook leerlingen van andere
geloofsovertuigingen welkom op de KSE, mits
zij elkaars overtuiging en die van de KSE
respecteren. Ook voor de ouders geldt deze
voorwaarde van het respecteren van de
grondslag van de KSE.
Van de medewerkers wordt vanzelfsprekend
ook verwacht dat zij de grondslag van de
school respecteren en er mede vorm aan
geven.
Enkele jaren geleden heeft de KSE een
onderzoek laten verrichten naar de identiteit
van de KSE in brede zin, gedefinieerd als het
eigene van de KSE.
Dit onderzoek heeft geleid tot een heldere en
eenduidige zelfdefinitie op basis van onze
kernwaarden: samenwerken, elkaar waarderen en ruimte geven om te groeien.

De kernwaarden
Samenwerken
De leerlingen en medewerkers onder elkaar
delen het gevoel dat communicatie - zowel
intern als extern tussen leerlingen en
medewerkers als van medewerkers onderling
- van onschatbare waarde is. Communiceren
doe je niet alleen, maar met elkaar en wel met
respect voor de ander. Door respectvol met
elkaar te communiceren schenk je aandacht
aan elkaar.
Waarderen
Waardering hebben voor de ander, voor wie
hij/zij is en de ander de mogelijkheid bieden
om zich te ontplooien binnen en buiten het
klaslokaal en/of de school. Waardering
hebben voor de leerling en de mens achter de
leerling, voor de professional (de medewerker), voor de mens achter de professional.
Ruimte geven en groeien
Samen dragen wij de verantwoordelijkheid
om ruimte aan de leerlingen en aan elkaar te
bieden om te groeien en we krijgen de ruimte
om, net als de leerlingen, te zijn wie we graag
zouden willen zijn. Kortom, met elkaar
worden wie je wil zijn.
De KSE is zowel zijn als worden. Dit is een
gezamenlijk proces dat plaatsvindt in een
veelzijdige omgeving waarin talenten zich
kunnen ontwikkelen en waarin iedereen het
gevoel moet hebben erbij te horen en

van belang te zijn. Binnen de KSE mag je zijn
wie je bent.
Alleen door ruimte te geven én te krijgen,
waardering te ontvangen én te uiten, is het
mogelijk om met elkaar te groeien. Dat is
waar de KSE voor staat, waardoor de
leerlingen onze kernwaarden ervaren en mee
zullen nemen in hun verdere leven.
Vanuit de vele gevoerde gesprekken rondom
het strategisch beleidsplan is duidelijk
geworden dat we de missie en identiteit breed
ondersteunen. Wel is er behoeft om een en
ander nog explicieter aan de orde te stellen en
met elkaar in dialoog te gaan over deze
belangrijk items om nog eenduidiger naar alle
betrokkenen ook uiting te kunnen geven aan
onze kernwaarden, onze identiteit.

“Onze kernwaarden zijn:
samenwerken, elkaar waarderen en
ruimte geven om te groeien.”

Onze schoolcultuur
De missie en identiteit impliceert een
schoolcultuur die:
 een veilige en overzichtelijke leer- en
werkomgeving biedt, waarin tolerantie,
zorg en respect voor elkaar bijdragen aan
ieders welbevinden;
 aandacht besteedt aan ethische aspecten
van de leerstof, aan nadenken over morele
problemen;
 zowel houvast als uitdaging biedt aan
leerlingen, zodat die zich ontwikkelen in
hun zelfstandigheid en het nemen van
verantwoordelijkheid;
 sturing geeft aan de professionele houding
van medewerkers en ethische dilemma’s
die zij in de beroepspraktijk ervaren, vanuit
duidelijke waarden en normen;
 erkent dat leerlingen rechten hebben als
onderwijsvragers. Deze worden gerespecteerd door de school als aanbieder van
onderwijs;
 de leerling de gelegenheid biedt de leerstof
op een persoonlijke wijze eigen te maken.
Daarbij zoekt een docent de balans tussen
voorgeschreven kennis en kennis die
aansluit bij de interesses van leerlingen en
betrekt hij verschillende leerstijlen. De
docent reikt leerlingen betekenisvolle
contexten aan, opdat de leerlingen kunnen
groeien in hun levensoriëntatie en langzaam maar zeker zelf aan het stuur komen
te staan.

Samengevat wil de KSE een katholieke school
zijn waar iedereen, ongeacht godsdienst of
levensbeschouwing, welkom is. Zowel door de
wijze van omgaan met elkaar, door de
begeleiding als door de indeling in leshuizen
wordt bevorderd dat iedereen zich er thuis
kan voelen. “Respect hebben voor elkaar” en
“eerbied hebben voor het leven” behoren niet
alleen woorden te zijn, maar zichtbaar en
tastbaar te worden in de dagelijkse gang van
zaken. Zo wordt gezamenlijk gebouwd aan
een veilige school, waar leerlingen en
medewerkers zich prettig en betrokken
voelen.
Deze uitgangspunten laten zich goed samenvatten in de eerder genoemde weergave van
onze kernwoorden: “Elkaar waarderen en
ruimte geven om te groeien”.
De basisovertuiging van waaruit wij willen
werken en de school die we willen zijn, komt
tot uiting in onze kernwaarden: "Samenwerken, elkaar waarderen en ruimte geven om
te groeien"

4. Wat zijn de belangrijkste
maatschappelijke ontwikkelingen?
Het is van belang rekening te houden met
geluiden uit de omgeving en met wet- en
regelgeving voor zover deze gevolgen hebben
voor het onderwijs.
Algemeen
De OESO heeft in 2016 een vergelijking
gemaakt van de onderwijsstelsels in de meest
welvarende landen over de wereld. De
constatering dat Nederland een sterke
onderwijspositie inneemt is plezierig. Ruimte
voor verbetering wordt gezien in:
 Meer opleidingsmogelijkheden bieden aan
leerlingen op mbo- en op hbo-niveau.
 Ruimte creëren voor verbetering kwaliteiten van de schoolleiders aangezien een
sterke schoolleider door OESO gezien
wordt als een kritische succesfactor.
 Onafhankelijkheid van leerlingen
vergroten.

Het CPB-rapport “kansrijk onderwijsbeleid”
geeft inzicht in (bewezen) effectieve maatregelen in het onderwijs:
 Gerichte coaching van docenten.
 Anders indelen van klassen heeft veel
meer effect dan het verkleinen van
klassen.
 Inlopen van leerachterstanden door o.a.
ondersteuningslessen (niet bij geringe
achterstand). Het verband tussen meer
onderwijstijd (doubleren) en verbetering
van resultaten blijkt niet aanwezig te zijn.
Andere (minder langdurige) oplossingen
blijken effectiever.

De Onderwijsraad onderschrijft en bevestigt
een aantal trends die hierboven genoemd
worden. Naast aandacht voor meer sociale
adhesie, gelijke onderwijskansen en de
sleutelrol van schoolleiders vraagt zij aandacht voor een eigentijds curriculum en om
dat te bewerkstelligen aandacht voor
curriculumontwikkeling.
Naast de genoemde ontwikkelingen,

gesignaleerd door OESO, Onderwijsraad en
sectororganisaties is het goed een aantal
ontwikkelingen/trends te benoemen die we
momenteel zelf signaleren. Het zijn ontwikkelingen/ trends waarvan we verwachten dat
ze doorzetten en dus een rol zullen spelen in
de komende jaren. De belangrijkste trends die
we zien, rubriceren we op basis van de grote
beleidsterreinen.

“Naast genoemde ontwikkelingen,
gesignaleerd door externe
organisaties,
is het goed een aantal
ontwikkelingen te benoemen die we
momenteel zelf signaleren.”

A) Onderwijs en kwaliteit(s)zorg

• Verhogen onderwijskwaliteit

• Opbrengstgericht werken

De overheid heeft zich gefocust op verhoging
van de onderwijskwaliteit. Naast positieve
effecten zijn er ook mindere effecten
denkbaar zoals een doorgeslagen toetscultuur en andere bureaucratische neveneffecten. Daarnaast komt er een mogelijk
smal accent op kernvakken te liggen.

De aandacht hiervoor en het belang van
ranking in het onderwijs blijft groot. Maatwerk
en differentiëren zijn hierbij sleutelwoorden.
• Sociale veiligheid
De verplichting om te zorgen voor een sociaal
veilige school is vanzelfsprekend. Het begrip
“sociale veiligheid” wordt ruim opgevat. Ook
methodieken op het gebied van sociale
vaardigheid en weerbaarheid, seksuele
vorming en ter voorkoming van radicalisering,
discriminatie en racisme worden opgenomen.

• Doorstromen van leerlingen

• Curriculum in het onderwijs

• Ondersteuning

Vanuit diverse kanten wordt
voorgesteld waar leerlingen:

onderwijs

 Werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
 Een vaste kern van basiskennis en vaardigheden leren.
 Die kennis en vaardigheden via maatwerk
verdienen.

 Vakoverstijgend leren, denken en werken.
Binnen het curriculum zou speciale aandacht
moeten zijn voor de zogenaamde 21e eeuwse
vaardigheden: ICT-geletterdheid, kritisch
denken, creativiteit, vaardigheden om problemen op te lossen, sociale competenties en
competenties om het eigen leren te kunnen
sturen.

Wettelijke doorstroomrechten voor alle
onderwijsvormen binnen het VO lijken in de
maak. Vooralsnog maken we in ieder geval
gebruik van de voorschriften die er zijn op dit
terrein.

In het algemeen zijn er, sinds de invoering van
het passend onderwijs, binnen het onderwijs
redelijke stappen gemaakt. Daarnaast is er
een toenemende vraag gekomen om beter
recht te doen aan verschillen tussen
leerlingen. Betere aansluiting van het onderwijs op niveauverschillen, leerbehoeften en
ondersteuning is nodig. Om dit maatwerk te
kunnen leveren is flexibilisering van het
systeem gewenst: individuele leerroutes,
gepersonaliseerd leren, ICT die dit ondersteunt, anders omgaan met onderwijstijd en
het erkennen van talenten.

B) Personeel en organisatie
Op het terrein van met name personeel zijn
wat betreft ontwikkelingen en geluiden uit de
samenleving de volgende zaken van belang.
• Arbeidsmarkt
In het algemeen is er sprake van een spanning
tussen vraag naar en aanbod van docenten.
We zien een vrees voor een lerarentekort
enerzijds en zorg om een kwalificatietekort
anderzijds. De groei aan werkgelegenheid lijkt
af te vlakken mede veroorzaakt door
teruglopende leerlingenaantallen.

Elementen die daarbij de komende jaren een
rol spelen zijn:
 registreren nascholing;
 omschrijving van het beroep;
 voldoende zeggenschap over de
professionele ruimte;
 goede begeleiding van startende leraren;
 alle leraren bekwaam en bevoegd;
 meer masters en academici voor de klas;

Binnen de arbeidsmarkt in het onderwijs zien
we enerzijds grote regionale verschillen en
anderzijds grote verschillen per vak.

 op korte termijn moeten leraren de
algemeen didactische en differentiatievaardigheden beheersen.

In bepaalde regio’s zijn de tekorten groter, in
het gehele land is sprake van een tekort aan
docenten voor de zogenaamde tekortvakken.

• Scholen als lerende organisatie

• Bevoegde docenten
De laatste en komende jaren zien we een
streven c.q. verplichting om met louter
bevoegde docenten te werken. Aantrekkelijkheid van de lerarenbeurzen speelt hierbij een
belangrijke rol. Goed personeelsbeleid is van
belang. Voortdurende professionalisering
speelt hierbij zeker een rol of het nu gaat om
scholing, het geven of ontvangen van
feedback, het nastreven van het halen van een
(hogere) bevoegdheden of welke andere
elementen dan ook. Het doel is in ieder geval
om de professionele ontwikkeling van leraren
naar een hoger plan te tillen.

Leraren, ondersteunende medewerkers,
teams, leidinggevenden en besturen bouwen
samen aan een lerende cultuur. Onderdelen
van die lerende cultuur zijn een goede
gesprekscyclus, het op elkaar reflecteren via
verschillende methoden, samenwerking (bijvoorbeeld door gezamenlijk lessen voor te
bereiden) of inzet van digitale middelen.

Naast deze zaken spelen zeker ook de
professionalisering van schoolleiders en het
onderschrijven en naleven van de code "Goed
Bestuur”.

C) Bedrijfsvoering
Tendensen en geluiden uit de samenleving
waar we nu en de komende jaren mee te
maken hebben zijn:

van samenwerken moet worden geïnitieerd.
Via/door de bestuurder, de directie en het
gehele managementteam moet deze manier
van samenwerken in de gehele organisatie
worden gestimuleerd.

• Krimp

• Facilitair

De demografische krimp die er nu al is en nog
verder wordt verwacht in Nederland (uitgezonderd de Randstad) bereikt de komende
jaren (voor zover dat nog niet het geval was)
ook het voortgezet onderwijs. Op het terrein
van deze demografische krimp zijn er grote
regionale verschillen. Ook in ons voedingsgebied wordt de komende jaren een lichte
krimp verwacht. De verwachte toekomstige
daling in het leerlingenaantal zorgt, samen
met de vergrijzing en de ontgroening, voor
een blijvende noodzaak tot een strategische
personeelsplanning.

Ontwikkelingen in onderwijsvastgoed, de al
aangehaalde krimp, steeds verdergaande
techniek en onderwijsontwikkelingen, zoals
meer maatwerk, zorgen voor een grotere
flexibiliteit van en in gebouwen zodat sneller
ingespeeld kan worden op veranderingen.
Multifunctionaliteit van onderwijsgebouwen
lijkt op basis van dezelfde argumenten
(aangevuld met het feit dat onderwijsgebouwen beschikbaar moeten zijn voor de
samenleving) ook van belang. Transparantie
binnen de huisvesting is ook een kenmerk dat
we verwachten terug te zien in de toekomst.

•

Risicomanagement- en beheersing

Het vinden van een goede balans tussen
risico's nemen en risico's beheersen is van nog
groter belang geworden. Het onderwijs heeft
te maken met een hoge verantwoordingsgraad. Dit lijkt in de komende jaren alleen
maar sterker te worden. Het betreft dan niet
alleen onderwijs zelf, maar ook de fysieke en
sociale veiligheid, de bescherming van
persoonsgegevens, de financiën enzovoorts.
Naast de noodzaak van aanwezigheid van
deugdelijke protocollen is het ontstaan van
een cultuur waarbij alle betrokkenen zich
bewust zijn van risico's en de beheersing van
die risico's van belang. Een open en
transparante manier

Een ander belangrijk geluid uit de
samenleving is duurzaamheid in een brede
context. Het opwekken van energie uit
natuurlijke bronnen, het bewust omgaan met
energie door leerlingen en medewerkers,
energiebesparende maatregelen en duurzaam
geproduceerde gezonde voeding in kantines
zullen aandacht krijgen.
In het kader van huisvesting zijn door de
Algemene Rekenkamer een aantal tekortkomingen gesignaleerd. VNG, PO-raad en VOraad komen met een gezamenlijk plan waarbij
schoolbesturen en gemeenten gezamenlijke
verantwoordelijkheid hebben voor de
huisvesting van scholen.

• ICT/leermiddelen
De ontwikkelingen op het gebied van techniek
en leermiddelen verschillen van elkaar,
overeenkomst tussen beide is wel dat de
ontwikkelingen elkaar in een snel tempo
opvolgen. Het gebruik van devices neemt toe
evenals het gebruik van digitale leermiddelen.
Een stabiele en snelle ICT-infrastructuur wordt
van steeds groter belang. We zien een
ontwikkeling van het vervangen van lokaal
geïnstalleerde software op eigen servers en
apparatuur door de zogenaamde cloudoplossingen. Bezien vanuit beheersmatig
oogpunt maakt dit het werken met software
minder risicovol. ICT ontwikkelt zich steeds
meer van technisch gedreven naar functioneel
gedreven. Vanzelfsprekend heeft dit alles ook
gevolgen voor de manier van werken: minder
repeterende werkzaamheden, meer focus op
controle in plaats van op invoer, betere
mogelijkheden om te budgetteren. Maar meer
afhankelijkheid van leveranciers is een ander
gevolg. In het bijzonder zien we toenemende
aandacht voor beveiliging en in het bijzonder
voor privacy. Nieuwe wetgeving hieromtrent
wordt van kracht in 2018.
Bij digitalisering van leermiddelen is sprake
van twee sporen. Aan de ene kant de
verdergaande digitalisering van methoden.
Naast de hard copy wordt ook een licentie
uitgeven waardoor deze ontwikkeling kostenverhogend uitwerkt.
Zorgwekkend hierbij is de "monopoliepositie"
van uitgevers. Aan de andere kant zien we
naast die ontwikkeling ook de ontwikkeling

van nieuwe digitale methoden. Door vrijwel
alle betrokken organisaties is onlangs dan ook
een appel gedaan op de overheid om te
zorgen voor een goede aansluiting op het
internet en vergoeding voor de hoge kosten
van digitaal lesmateriaal.
• Financiën
Bekostiging van onderwijs is een voortdurende zorg. We hebben afwisselend
bezuinigingen op basis van het ene akkoord
en extra middelen op basis van het andere
akkoord gezien. De beoogde bekostigingsvereenvoudiging wordt alsmaar uitgesteld.
Vooralsnog tot 1 januari 2019, maar mogelijk
gaat dit nog langer duren. In ieder geval
frustreert de onzekerheid met betrekking tot
bekostiging de lange termijn plannen van
scholen al vele jaren. Tevens blijft de
materiële bekostiging achterlopen.
Een andere vervelende ontwikkeling is de
schommeling in de pensioenpremies. Premieverhogingen en -verlagingen volgen elkaar op
met daarbij ook nog eens de aanvullende
vraag of een verhoging wel wordt vergoed
door de overheid. Verwachting is dat het
pensioenstelsel gaat veranderen maar in
welke richting is niet geheel duidelijk.
Het financiële toezicht op het onderwijs
berust bij de Inspectie van het Onderwijs. Ook
hier zien we steeds wisselende kengetallen en
eisen waaraan het onderwijs moet voldoen.
De ene periode ben je een boef als je te weinig
uitgeeft, de andere keer spreekt men je aan
als je te weinig buffers hebt.

Kengetallen veranderen regelmatig, vaak ook
nog zonder ze vooraf te communiceren.
Zeker bij dit onderdeel van de bedrijfsvoering
is het zaak goed de ontwikkelingen te volgen
en te anticiperen op komend beleid.

5. Waar willen we naar toe?
Onze ambitie

In het algemeen gesteld willen we toe naar
het bieden van onderwijs dat toekomstgericht
en toekomstbestendig is. We willen keuzes
maken over het inrichten van het
onderwijskundig proces waarbij rekening
gehouden met alle factoren die benoemd zijn
in de voorgaande hoofdstukken. We houden
hierbij rekening met omgevingsfactoren,
maatschappelijke ontwikkelingen, specifiek
de ontwikkelingen in het onderwijs en zetten
dat om in onderwijs zoals wij dat zien als KSE.
Kenmerkend voor onze algemene ambitie is
"de leerling centraal". Vooraf is van groot
belang te definiëren wat we daarmee
bedoelen.

“De algemene ambitie is: de
leerling centraal."
Uit het rapport van de Onderwijsraad rondom
dit thema blijkt dat er twee mogelijke
spanningsvelden ontstaan bij het centraal
stellen van de leerling. Aan de ene kant die
tussen individuele wensen en maatschappelijke belangen en die tussen keuzevrijheid en
kansengelijkheid.

Het onderwijs dient zowel individuele als
publieke belangen. Vanuit individuele
belangen zou het onderwijs zo goed mogelijk
moeten aansluiten bij individuele behoeften
en persoonsvorming. Hier vanuit verder
redenerend zou differentiatie en flexibiliteit
een logisch gevolg zijn, evenals onderwijs dat
aansluit bij interesses en capaciteiten van de
leerlingen. Onderwijs heeft echter ook een
verantwoordelijkheid ten aanzien van de
samenleving als geheel. Het gaat ook om het
maatschappelijk en publieke belang van het
onderwijs. Het gaat dan om zaken als sociale
samenhang, algemeen welzijn, gelijke kansen
en zaken als economische groei. Met name
sociale samenhang en algemeen welzijn, zijn
van oudsher onderdeel geweest van onze
missie en identiteit. We zullen dit dan ook
nooit uit het oog verliezen en bij afweging
van beleid het maatschappelijk belang het
zwaarst laten wegen. Dit neemt niet weg dat
dan nog steeds "de leerling centraal" van
toepassing kan zijn.
Vanzelfsprekend wil "de leerling centraal"
niet zeggen dat we gaan naar een vraag
gestuurde vorm van onderwijs. Door samen
met alle betrokkenen de dialoog aan te gaan,
zoeken we naar de vorm van onderwijs die
het best past bij dit uitgangspunt.

Onze ambitie omtrent onderwijs

Vanuit de algemene ambitie staan de
leerlingen centraal. Maatwerk is daarbij het
uitgangspunt Maatwerk in de zin van een
brede overkoepelende term die verwijst naar
tal van manieren om het onderwijsaanbod
beter aan te laten sluiten op de behoeften van
de leerlingen.
Leerlingen krijgen onderwijs dat aansluit bij
hun mogelijkheden en tempo. Door de keuze
om maatwerk centraal te stellen worden
flexibilisering, diversiteit en differentiatie
kernwoorden van het onderwijs op de KSE in
de komende jaren. Differentiatie vatten we
hier op als het bewust, doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd
of leerstof binnen één klas of groep, op basis
van prestaties, leervoorkeur, motivatie, etc.

In dialoog met alle stakeholders zullen we
samen vormgeven aan de schoolontwikkeling
van de komende jaren. Het geven van
kwalitatief hoogwaardig onderwijs is en blijft
onze belangrijkste opdracht. Het zijn onze
primaire doelen die richtinggevend zijn voor
alle andere doelen die we ons stellen. Binnen

het onderwijs zal ook de komende jaren niet
alleen naar de kwalitatieve en kwantitatieve
resultaten gekeken worden. Naast deze
resultaten is er blijvende aandacht voor de
sociale opbrengsten van ons onderwijs, naast
de voortdurende aandacht voor onze kernwaarden. Leerlingen zullen in toenemende
mate zelf verantwoordelijk worden voor het
eigen leerproces. Er is een duidelijke leerlijn
waarbij zichtbaar is op welke manier metacognitieve vaardigheden (leren leren) worden
overgedragen aan de leerling.
We gaan een kader omschrijven waarbinnen
we samen met alle betrokkenen, in eerste
instantie alle medewerkers, leerlingen en hun
ouders, maar ook de omgeving ons onderwijs
vorm geven. Diversiteit, differentiatie,
maatwerk en flexibilisering zijn al genoemd.
Daarnaast
zal
het
onderwijs
toekomstbestendig moeten zijn, dus voortdurende aandacht moeten hebben voor de
vaardigheden (21e eeuwse vaardigheden) die
leerlingen nodig hebben. Eigentijds onderwijs
is een andere manier om dit te omschrijven,
de benodigde leermiddelen in welke vorm dan
ook moeten daarbij gezocht worden.

“ Er is aandacht voor 21st century
skills.”
Meer samenhang en minder fragmentatie zijn
van belang. Dit kan op verschillende terreinen
naar voren komen: afstemming tussen
vakken, burgerschapsvorming, persoonsvorming, projectonderwijs, horizontaal en
verticaal doorlopende leerlijnen en toetsing.
Contextrijk onderwijs met verbinding met de
omgeving en de praktijk. Dit alles in een

pedagogisch, didactisch klimaat waarin leerlingen het best tot hun recht komen. Op het
terrein van ondersteuning zullen we conform
het uitgangspunt van het Regionaal Samenwerkingsverband streven naar thuisnabij
onderwijs. Leerlingen die extra ondersteuning,
dan wel extra uitdaging nodig hebben, kunnen
ondersteund worden.

Onze ambitie omtrent personeel en organisatie
We zijn trots op al onze medewerkers die
samen het menselijk kapitaal vormen van de
KSE. We hebben veel bereikt in al onze
verschillende rollen, van docent tot facilitair
medewerker,
van
afdelingsleider
tot
personeelsfunctionaris. We vormen een
betrokken groep medewerkers die zich
verantwoordelijk voelt voor onze leerlingen.
Tegelijk zijn er ook hier voldoende uitdagingen waar we mee om moeten gaan om
te zorgen dat dit zo blijft en zo mogelijk
streven naar verbetering.

“We zijn trots op al onze
medewerkers die samen het
menselijk kapitaal vormen van de
KSE.”
Kernwoorden bij de ambitie op het gebied van
personeel zijn professionalisering en de
lerende organisatie. Verdergaande professionalisering van het individu is een
basisvoorwaarde om verder te groeien. Hierbij
passen voldoende mogelijkheden om te
ontwikkelen. De gesprekscyclus zal opnieuw
bekeken moeten worden in de komende jaren
en beter moeten gaan passen bij

ontwikkelingen. Professionalisering moet een
prominente rol krijgen. Aandacht voor
differentiatie van de gesprekscyclus en de bijbehorende
mogelijkheden
voor
professionalisering is hierbij een absolute
voorwaarde. Het is duidelijk dat er ook
onderscheid gemaakt mag worden tussen
medewerkers als het gaat om de
gesprekscyclus.
De professional heeft recht op differentiatie
en de leidinggevende moet durven
differentiëren. "Niets is zo ongelijk als de
gelijke behandeling van ongelijken" (Prof. Dr.
Hans Galjaard). Daarnaast is het op elkaar
reflecteren via verschillende methoden een
voorwaarde voor verdere groei. Samenwerken
(één van onze kernwaarden) is vanzelfsprekend het uitgangspunt bij al deze
processen.
Een belangrijk item is en wordt zeker de
manier van omgaan met de jaartaak.
We hebben in de loop der jaren zowel voor
ondersteunend als onderwijzend personeel
een nieuwe regeling vastgesteld. Over
meerdere beleidsterreinen heen kijkend zien
we mooie beelden over gebouwen, lokalen,
onderwijsvormen. We zien dan een bloeiende
school met een inspirerende en flexibele
leeromgeving, waar men durft te kiezen en
waar ruimte is voor leren en ervaren op een
uitdagend niveau. Om dit te kunnen bereiken
moeten medewerkers gebruik kunnen maken
van hun professionele autonomie. En dit kan
ook met beleid. Het is onmogelijk om die
autonomie zonder beleid, zonder kaders vorm
te gaan geven.

Het is zeker mogelijk om met bestaande en
nieuwe kaders de uitdaging aan te gaan om te
werken aan een jaartaak op hoofdlijnen, zowel
voor ondersteunend als onderwijzend
personeel. We gaan een einde maken aan het
urentellen. Bijvangst kan zijn dat ook
werkdruk serieus verminderd kan gaan
worden. Het streven naar meer flexibiliteit is
ook hier van toepassing. Uitgangspunten
zoals het niet naar huis sturen van leerlingen
blijft van kracht, maar de invulling van hoe dat
moet gebeuren en de opvang van leerlingen
staat ter invulling open. Tegelijk zal de nieuwe
jaartaak moeten zorgen dat we elkaar
ontmoeten en daadwerkelijk samen kunnen
werken om onze doelstellingen te gaan
realiseren. Kortom, een jaartaak met
maximale ruimte ter invulling maar ook met
de daarbij behorende verantwoording.

De krapte op de arbeidsmarkt en de
bevoegdhedendiscussie van docenten bieden
uitdagingen maar ook kansen. Momenteel zijn
we al een aantrekkelijke organisatie om te
werken, door bovenstaande ontwikkelingen in
gang te zetten zal dat nog verder toenemen.
Het is de bedoeling om de ruimte die er op dit
moment is voor professionele ontwikkeling te
handhaven. Dit zorgt onder andere voor een
positieve ontwikkeling richting meer bevoegden voor de klas. Andere manieren om
hetzelfde resultaat te bereiken zijn altijd
mogelijk. Meer aandacht voor de ontwikkeling
van ondersteunend personeel is van belang.
Met name om te kunnen blijven voldoen aan
de eisen van de huidige en komende jaren is
ook hier professionele ontwikkeling van
belang. Voor alle medewerkers is het zaak om

de vaardigheden op peil te houden en verder
te professionaliseren rekening houdend met
de ontwikkelingen van de komende jaren.
Daarom gaan we met bovenstaande hoofdlijnen ook de komende jaren zorgen voor
bevlogen, gemotiveerde en betrokken medewerkers die zelf de toekomst goed aankunnen
en die gaan zorgen dat onze leerlingen dat
ook kunnen. Het is zaak te zorgen dat de
professional iemand is die bij het werken een
professionele attitude praktiseert.
Omschrijven van dit laatste komt neer op het
volgende: liefde voor het vak is groter dan de
liefde voor allerlei materiële elementen.
Kwaliteit gaat voor kwantiteit en resultaat
voor procedure. Het steven is dus om
duurzame inzetbare professionals te zijn.
Medewerkers die geleerd hebben snel te
leren, die innoveren, die durven door te
verwijzen, die verantwoordelijkheid voelen
voor eigen taken en voor de collectieve
ambitie (samenwerken) die kennis deelt, die
verantwoordelijk is voor de eigen

deskundigheidsbevordering en die plezier
heeft in zijn werk. Het is zaak vertrouwen te
geven aan elkaar en goed evenwicht te vinden
zodat we samen bevlogen en gemotiveerd
aan het werk kunnen blijven binnen de KSE
Ambities op het gebied van facilitaire zaken in
de ruime zin van het woord
In het algemeen kunnen we stellen dat de
organisatie de afgelopen jaren een
ontwikkeling heeft meegemaakt waar we
tevreden op kunnen terugkijken. Het
strategische huisvestingsplan is volledig ten
uitvoer gebracht, evenals de implementatie
van een nieuw organogram. Ook de totale
administratieve organisatie en de interne
controle is recent volledig vernieuwd en
geïmplementeerd. In eerste instantie komen
we dan voor de komende jaren op borging van
hetgeen er nu staat.
De zelfstandigheid van de KSE staat niet ter
discussie. Zolang de schaal voldoende groot is
om zelfstandig te kunnen zijn zullen we dat
ook blijven. Dat neemt niet weg dat meerdere
vormen van samenwerking van toepassing
kunnen zijn: allereerst om processen
effectiever en efficiënter in te richten.
Daarnaast omdat we geloven in de kracht van
samenwerken als het gaat om van elkaar te
leren. Tevens zijn we ons bewust van onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid als
het gaat om beschikbaar stellen van
gebouwen en andere voorzieningen.
Toch zijn er enkele zaken die we op gaan
pakken de komende jaren.

Uitgangspunt blijft de opzet van de leshuizen.
Uit evaluatie van het vorige SBP en uit alle
besprekingen met diverse geledingen over het
nieuwe SBP kwam het leshuizensysteem als
groot goed naar voren. De kleinschaligheid
met als belangrijkst gevolg gekend te worden
en zich thuis te voelen willen we behouden.
De vraag dient zich wel aan hoe de huisvesting
in de toekomst er uit zal zien.

De komende jaren zal het nieuwe strategisch
huisvestingsplan opgesteld gaan worden met
als belangrijkste kader de nieuwe invulling van
het onderwijs van de toekomst. Het onderwijs
zoals eerder beschreven, zal veranderen en de
huisvesting zal indien nodig mee veranderen.
Naast de grote voordelen van het
leshuizensysteem kwam ook naar voren dat
het risico bestaat dat er scholen op zich
ontstaan. We gaan zorgen dat dit nadeel de
komende jaren ondervangen gaat worden. De
organisatievorm moet aansluiten bij de
onderwijskundige ontwikkelingen. In dit
opzicht komen de keuzes gemaakt bij
onderwijs en personeel hier zeker terug.
Gecombineerd met de mogelijkheden van
meer ruimte binnen de onderwijstijd vanwege
nieuwe wetgeving liggen hier kansen te gaan
kiezen voor andere organisatorische vormen
om het onderwijs in te richten. Momenteel
wordt er al gekeken of het aanbieden van
onderwijs en andere activiteiten in banden op
dagdelen in de bovenbouw. Mogelijk leidt dit
tot hele andere vormen van inrichting van het
onderwijsleerproces en ook van de inzet van
medewerkers over de week. Het laatste
gecombineerd met de insteek om te gaan

naar algemenere invulling van jaartaken, het
streven naar meer samenwerking en meer
gezamenlijk overleg over onderwijs kan leiden
tot volledige bezetting over dagen/dagdelen
in de week.
Alle onderdelen betreffende facilitaire zaken
zijn ondersteunend aan het primaire proces en
zullen dat ook de komende jaren zijn. Het is
vooral zaak hier nieuwe ontwikkelingen
beschreven in hoofdstuk 4 te volgen en indien
nodig daarop te anticiperen met beleid.
De digitalisering van een aantal processen is
volop gaande, dit naast de digitalisering van
onderdelen van het onderwijs. We willen
investeren in functionaliteit en niet alleen in
materiaal. Technische gedrevenheid is niet de
drijfveer maar servicegerichtheid. Meerdere
beleidsterreinen komen ook hier samen. Een
belangrijke in relatie met personeelsbeleid is
de mogelijke ICT-kloof tussen leerlingen en
medewerkers.
Tevens zullen minder verschillende ICTtoepassingen ingezet worden, zal ICT vooral
tegemoet moeten komen aan de leerbehoefte
en ontwikkeling van de leerling.
Ambitie omtrent de omgeving
De KSE is zich zeer bewust van haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De
KSE staat midden in en vormt onderdeel van
de maatschappelijke omgeving. De al
bestaande structurele contacten met de
verschillende instanties in die maatschappelijke omgeving zullen worden onderhouden

en waar mogelijk geïntensiveerd. Het gaat
dan in eerste instantie om het primair,
voortgezet en vervolgonderwijs in het
voedingsgebied en daarbuiten, om gemeentelijke instellingen, culturele instanties en alle
andere instanties die een rol spelen in die
maatschappelijke omgeving.
Er zal vooral gezocht worden naar vormen van
samenwerking (die er vele zijn) die in relatie
gebracht kunnen worden met de ambities op
het gebied van onderwijs, personeel en
organisatie. Mogelijkheden voor contextrijk
onderwijs, efficiëntere bedrijfsvoering en
burgerschapsvorming zullen uitgangspunt
vormen.

“De KSE staat midden in en vormt
onderdeel van de maatschappelijke
omgeving.”
Tevens zullen we daar waar mogelijk onze
gebouwen, maar ook andere onderdelen van
de organisatie ten dienste stellen aan de
maatschappelijke omgeving.
Het ingezette proces om niet alleen
horizontale verantwoording af te leggen,
maar vooral te streven naar het aangaan van
de dialoog met de maatschappelijke omgeving oftewel de horizontale dialoog zal
worden voortgezet.

We zullen ook streven naar vormen van
samenwerking die duurzaamheid ten goede
komen. Naast genoemde instanties waar we
mee samenwerken kunnen hier mogelijk ook
particuliere instellingen met als doelstelling
duurzaamheid te bevorderen aan toegevoegd
worden.
We zullen het bovenstaande aangaan met een
ondernemende en actieve houding. We zullen
niet afwachten tot de omgeving naar binnen
komt, maar zelf stappen ondernemen om dit
te realiseren.
Ambitie omtrent cultuur
Vanuit onze missie en onze kernwaarden
redenerend volgen onderstaande uitgangspunten:
 Elke leerling kan succes hebben.
 Ouders, medewerkers en leerlingen delen
in de verantwoordelijkheid voor het succes
van leerlingen op school.
 Wij geloven in de waarde van de
ontwikkeling van alle kwaliteiten van elke
persoon.
 Uitstekende resultaten komen voort uit
hoge verwachtingen aan alle medewerkers
en leerlingen.
 Wij gaan uit van respect en gevoelens van
eigenwaarde van leerlingen en medewerkers.

 De school heeft de verplichting om
leerlingen voor te bereiden op hun
mogelijkheden na het voortgezet onderwijs in een steeds veranderende mondiale
gemeenschap.
 Uitstekend onderwijs komt voort uit een
voortdurende betrokkenheid en dialoog
tussen onderwijzenden, ouders, leerlingen
en gemeenschap.
 Leren vindt plaats in een veilige, ordelijke
omgeving.

om denken in oplossingen en niet in
problemen. Het gaat om het hebben en
houden van passie en plezier in het werk. Het
gaat om het hebben van een sterke
verbondenheid met elkaar, leerlingen en
medewerkers in het bijzonder die samen een
schoolbrede waardengemeenschap vormen.
Een gemeenschap waar ruimte om te groeien
is. Voor leerlingen en medewerkers is dit apart
beschreven in de ambities omtrent onderwijs
en personeel.

 Leerlingen moeten weten hoe zij moeten
leren, besluiten nemen en samenwerken
met anderen.
Bovenstaande uitgangspunten zijn niet anders
dan die in het vorige strategisch beleidsplan.
Het is altijd lastig om cultuur in woorden te
beschrijven. We streven naar een cultuur waar
zorg, waar warmte is voor elkaar in
combinatie met professioneel handelen, waar
ieder individu gezien wordt. Een cultuur
gebaseerd op vertrouwen waar ieder van ons
zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor
zijn eigen onderdeel maar ook voor het totaal.
Alles vanuit het adagium "de leerling
centraal". Tegelijk zullen we moeten leren
elkaar feedback te geven met respect voor
elkaars handelen. Feedback zien we als een
mogelijkheid om beter te worden. Elkaar
waarderen moet ook in dit licht gezien
worden. Zowel positieve als negatieve
feedback zijn vormen van elkaar waarderen.
Te vaak gaat het om andere vormen van
waardering, bevordering en dergelijke, die
hier zeker niet mee bedoeld worden. Het gaat

“We streven naar een cultuur waar
zorg, waar warmte is voor elkaar in
combinatie met professioneel
handelen, waar ieder individu
gezien wordt. Een cultuur
gebaseerd op vertrouwen waar
ieder van ons zijn eigen
verantwoordelijkheid neemt voor
zijn eigen onderdeel maar ook voor
het totaal.”

6. Hoe gaan we daar komen?
In het vorige hoofdstuk is beschreven op
hoofdlijnen wat onze ambities zijn voor de
komende vier jaar. Het schetsen van die
eindbeelden is natuurlijk niet voldoende. We
zullen deze denkbeelden om moeten zetten in
doelen die we onszelf stellen. Het zullen
doelen moeten zijn waar we samen aan gaan
werken de komende jaren, waar inspanning
van ieder van ons binnen de KSE voor nodig is.
Waar de doelen ook samen geformuleerd en
gerealiseerd gaan worden. De kernwaarde
samenwerken komt hier in optima forma
terug.

“Samen met al onze medewerkers
moeten we deze ambitie, deze
strategische koers gaan vertalen in
een meerjaren schoolplan en
vervolgens in jaarplannen.”

Onze plannen
Dit strategische beleidsplan is slechts één van
de schakels, tevens de eerste schakel, in de
realisatie van onze ambities. Samen met al
onze medewerkers moeten we
deze
ambities, deze strategische koers gaan
vertalen in een meerjaren schoolplan en
vervolgens in jaarplannen. Op deze manier
blijft het ook mogelijk om plannen bij te
stellen indien nodig.
Door deze manier van werken willen we niet
de doelen van bovenaf opleggen, maar met
een strategische koers een kader scheppen
waarbinnen we samen een eigen invulling aan
de doelen kunnen geven. De directieleden
met verantwoordelijkheid voor een specifiek
beleidsterrein zullen dit coördineren, zorgen
voor samenhang van de plannen met de
strategische
koers
en
concreet
in
samenwerking met medewerkers een
meerjaren schoolplan maken. Vervolgens
kunnen op basis van dat plan de jaarplannen
opgesteld worden met de mogelijkheid van
bijstelling. Bij alle plannen zal ook gekeken
worden naar de mogelijkheden om met
partijen buiten de eigen organisatie samen te
werken.

Strategisch beleidsplan

Meerjaren schoolplan

Jaarplan

Samenhang van alle toekomstige
doelen

Vertaling van SBP in komende jaren naar
beleidsterreinen

Concrete invulling per jaar

Meerjarig

Meerjarig

Eén jaar

Overkoepelende doelen

Gespecifieerde meetbare doelen

Invullen met activiteiten

College van Bestuur

Directie

Managementteam

Vanuit de beschreven algemene ambitie die
uitgesplitst is in ambities op verschillende
beleidsterreinen komen we tot een aantal
focuspunten:
 In dialoog met elkaar komen tot de
deelplannen die voldoen aan de strategische koers binnen onze missie en
identiteit.
 De leerling staat centraal waarbij aandacht
is voor voortdurende schoolontwikkeling
op alle beleidsterreinen uitgaande van een
lerende organisatie.
 Voortdurende professionalisering van
individu en organisatie met maximale
ruimte voor de manier waarop hier
invulling aan gegeven wordt met duidelijke
kaders.

De effecten van de koers die we inzetten,
zullen vooral zichtbaar moeten worden op
school in de dagelijkse praktijk. Leerlingen en
medewerkers
moeten
ervaren
dat
veranderingen ingezet worden en dat dus ook
van hen veranderingsbereidheid wordt gevraagd. Zoals eerder aangegeven gaat het
niet om een schokkende koerswijziging. Het
gaat wel om aanscherping van de manier
waarop wij als KSE voortdurend hoog
kwalitatief onderwijs willen blijven bieden. Als
we kijken naar onze medewerkers, is het
belangrijk te benadrukken dat het gaat om
alle onderdelen van de organisatie. Het vraagt
op alle niveaus van de organisatie,
ondersteunende medewerkers, onderwijzend
personeel en de schoolleiding om veranderingsbereidheid en het nemen van verantwoordelijkheid om te zorgen dat we het
onderwijs optimaal kunnen bedienen.

Tevens vraagt het om een invulling van de
ambitie in gespecificeerde doelen en
activiteiten. Hierdoor zal duidelijk worden
waar en hoe ieder van ons een bijdrage levert
aan de koers die is uitgezet.
Sturing van dit alles zal verankerd worden in
een evaluatie- en kwaliteitscyclus die we al
kennen. Dit zal gaan gebeuren op alle niveaus
van de doelstellingen. Hierdoor krijgen we
informatie over de mate waarin de koers is
gerealiseerd en waar mogelijk bijstelling nodig
is. Tevens biedt dit de mogelijkheid om te
rapporten naar interne en externe stakeholders.

7. Samenvatting
De KSE wil een school zijn waar iedereen,
ongeacht godsdienst of levensbeschouwing,
welkom is. Zowel door de wijze van omgaan
met elkaar, door de begeleiding als door de
indeling in leshuizen wordt bevorderd dat
iedereen zich thuis kan voelen. "Respect
hebben voor elkaar" en "eerbied hebben voor
het leven" behoren niet alleen woorden te zijn,
maar zichtbaar en tastbaar te worden in het
dagelijkse gang van zaken. Zo ontstaat een
veilige
school,
waar
leerlingen
en
medewerkers zich prettig en betrokken
voelen.

Daarbij denken we vooral in kansen en
sterktes.

De missie en identiteit zijn niet aan grote
veranderingen onderhevig geweest. We willen
de identiteit en de daaruit voortvloeiende
kernwaarden explicieter aan de orde stellen en
uitdiepen. De schoolcultuur die hierbij hoort
staat voorop.

Met bovenstaande zaken in gedachten zijn
onze ambities geformuleerd:

De rode draad in het gehele SBP is het geloof
in voortdurende (school)ontwikkeling en
verdergaande professionalisering van individu
en organisatie. We beseffen hierbij dat
veranderingen nu nog intensiever en
indringender zullen zijn. De komende jaren
zullen we onze ambities vormgeven op een
manier die past bij de huidige tijdgeest.

Het belang van diverse maatschappelijke
ontwikkelingen is evident. Daarnaast is het
van belang om rekening te houden met
geluiden uit de omgeving en vigerende weten regelgeving. Hierbij gaat het om
ontwikkelingen, gesignaleerd door OESO,
onderwijsraad en sectororganisaties en om
trends die we zelf signaleren op de diverse
beleidsterreinen en waarvan we verwachten
dat ze door zullen zetten de komende jaren.

 We willen toe naar het bieden van
onderwijs dat toekomstgericht en toekomstbestendig is. Kenmerkend voor de
algemene ambitie is "de leerling centraal".
 Op het gebied van onderwijs zijn
flexibilisering, diversiteit, differentiatie en
maatwerk de kernwoorden. Daarnaast
moet er aandacht zijn voor de 21th
century skills oftewel eigentijds onderwijs.
Op terrein van ondersteuning streven we

naar thuisnabij onderwijs en onderstrepen we
het uitgangspunt (van onder andere het
samenwerkingsverband) dat het geld de
leerling volgt.
 Professionalisering
en
de
lerende
organisatie staan centraal bij het
beleidsterrein personeel. Samenwerking is
hierbij het uitgangspunt. Het uiteindelijke
doel is om te zorgen voor bevlogen,
gemotiveerde en betrokken medewerkers
die zelf de toekomst goed aankunnen en
gaan zorgen dat onze leerlingen dat ook
kunnen. Bij dit alles zal gezocht worden
naar maximale ruimte die ingevuld kan
worden rekening houdend met te stellen
kaders.
 Zelfstandigheid, leshuizenstructuur en
organogram staan niet ter discussie als we
naar de organisatie kijken. Wel zal
voortdurend gezocht worden naar samenwerking die verbetering van onderwijskwaliteit tot gevolg heeft dan wel
efficiëntere
bedrijfsvoering
mogelijk
maakt. Nadelen van bestaande structuren
zullen opgelost gaan worden met grote
inbreng van betrokkenen.

 De al bestaande structurele contacten met
de verschillende instanties in de
maatschappelijke omgeving waar de KSE
deel van uitmaakt zullen worden
onderhouden en daar waar mogelijk
geïntensiveerd. Daarnaast is de insteek om
waar mogelijk onze organisatie, ons
gebouw ten dienste te stellen aan de
maatschappelijke omgeving.
 Er wordt gestreefd naar een cultuur waar
zorg en warmte is voor elkaar in
combinatie met professioneel handelen,
waar ieder individu gezien wordt. Een
cultuur gebaseerd op vertrouwen waar
ieder van ons zijn eigen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen onderdeel
maar ook voor het totaal. Alles vanuit het
adagium "de leerling centraal". Het gaat
om het hebben en houden van passie en
plezier in het werk en in de klas. Het gaat
om het hebben van een sterke
verbondenheid met elkaar, leerlingen en
medewerkers die samen een schoolbrede
waardengemeenschap vormen.
Samen met al onze medewerkers en andere
betrokkenen gaan we deze ambities en
strategische koers vertalen in een meerjarig
schoolplan en vervolgens in jaarplannen.
Sturing van dit alles zal verankerd worden in
een evaluatie- en kwaliteitscyclus zoals we die
al kennen. Rapportage aan interne en externe
stakeholders zal daarop volgen.

