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Uw woord is … een licht op mijn pad
psalm 119:105

Gebed van Dank en Bemoediging
Lieve God,

Wij allen zijn U dankbaar dat wij deel uit mogen maken van deze
onderwijsgemeenschap. Help ons bij het versterken van onze
verbondenheid aan elkaar: wij allen, ouders, leerlingen, docenten,
ondersteuners en leidinggevenden.
Wij vragen u steun bij het werk dat wij verrichten om het welzijn en de
ontwikkeling van de kinderen voor wie wij verantwoordelijk zijn te
bevorderen. Wij willen dat de kinderen een fijne schooltijd hebben.
Wij willen samen werken in een plezierig en veilig schoolklimaat.
Geef ons alstublieft uw steun daarbij.
Onze onderwijsgemeenschap staat voor grote uitdagingen.
Wij hebben een beleidsplan gemaakt waarin wij hebben opgeschreven
waaraan wij willen werken om het beste rooms katholieke onderwijs op
Curaçao te verwezenlijken. Willen wij succesvol zijn dan zijn de
betrokkenheid en de inzet van al onze belanghebbenden nodig.
Geef ons allen kracht om door te gaan, om geïnspireerd te blijven en onze
belangrijke doelen voor ogen te houden. Amen!
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Inleiding
Waarom dit beleidsplan?
Het strategische beleidsplan van de stichting voor Rooms Katholiek Onderwijs
(RKO) gaat over de richting die wij met alle betrokkenen bij het RKO de komende
vijf jaar op willen gaan. De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van dit
beleidsplan en is van mening dat bestuur, directie, bureau en schoolteams een
gemeenschappelijk doel en programma moeten hebben.
Ons gemeenschappelijk doel en programma zijn gericht op een drieluik:
1.
Een open, interactieve professionele organisatie op alle niveaus
2.
Kwalitatief en waarde(n)vol katholiek onderwijs voor al onze leerlingen
3.
Participatie van alle betrokkenen in en rondom de scholen en van de
samenleving.
Wanneer wij gezamenlijk voor dit drieluik gaan, zullen wij het samen beter doen.
Dat zal blijken uit het welzijn van onze leerlingen, hun onderwijsprestaties en de
tevredenheid van alle betrokkenen.
In dit plan treft u een kader aan om –afhankelijk van de plek waar u zit in de
organisatie- uw eigen rol en verantwoordelijkheden verder invulling te geven.
Zo is het strategische beleidsplan een kader voor de meerjaren beleidsplannen op
gebied van Financiën, Kwaliteit, ICT e.d. en voor de Schoolontwikkelingsplannen.
Wanneer we zorgen voor een verbinding tussen al onze plannen op alle niveaus
dan hebben wij een duidelijk en concreet houvast voor de uitvoering, de evaluatie
en de bijstelling van onze acties.

Strategisch beleidsplan
Rooms-katholiek onderwijs
2011-2015

Jaarplannen
Jaarbegrotingen
Schoolontwikkelingsplannen
Opleidingsplannen
Projectplannen
Onderhoudsplannen

Meerjaren
Financieel beleid
P&O beleid
Kwaliteitsbeleid
ICT beleid
Onderwijsbeleid
Huisvestingsbeleid

Uitvoeren
Evalueren
Bijstellen
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Onderwijs staat midden in de maatschappij en is een belangrijke pijler voor de
richting waarin onze samenleving als geheel zich ontwikkelt. Dat betekent dat wij
allen in en voor het onderwijs een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid
dragen. In een samenleving waar veel beweging is en veel vraagstukken zich niet
gemakkelijk laten oplossen, staan wij in het onderwijs voor flinke uitdagingen.
Daarom gaat aan dit plan een gebed van dank en bemoediging vooraf. We zullen
onze schouders zetten onder al het werk dat nodig is. En om geïnspireerd te
blijven, toegewijd te zijn en vol te houden helpt het steun te zoeken vanuit onze
geloofsovertuiging en/of levensbeschouwing.

Opzet van het beleidsplan
Het fundament van het beleid wordt gevormd door een visie/missie en de daarbij
horende kernwaarden. Deze onderdelen beschrijven de organisatie-identiteit, de
bestaansreden en het gemeenschappelijke toekomstbeeld van het RKO. En omdat
het RKO midden in de samenleving staat, kijken wij wat er om ons heen gebeurt,
in de wereld en op Curaçao en wat daarvan de consequenties zijn voor ons
onderwijs. Daarnaast zijn er in en rondom de scholen veel belangengroepen met
elk hun eigen behoeften en wensen. Om tot strategisch beleid te komen toetsen
wij onze visie/missie aan de realiteit van buiten.
Hoofdstuk 1 gaat dus over de context waarin het RKO zich bevindt. Daarin kijken
wij naar:

Trends en ontwikkelingen in de samenleving

Onderwijsbeleid van de overheid

Wensen en behoeften van onze belanghebbenden
Natuurlijk blijft Artikel 140 lid 5, 6 en 7 van onze Staatsregeling de wettelijke
grondslag, waarmee het rooms katholieke schoolbestuur als bevoegd gezag en
werkgever het recht heeft om op grond van eigen richting zorg te dragen voor het
onderwijs, in scholen die onder zijn beheer ressorteren.
In hoofdstuk 2 verwoorden wij de visie/missie en kernwaarden van het RKO.
We gaan in op de identiteit van het RKO en wat ons fundament betekent voor
leiderschap, cultuur en schoolklimaat. We formuleren strategieën en resultaten
voor zes beleid- en organisatiegebieden.
Deze zijn:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Visie en beleidsvorming
Personeel
Leiderschap
Cultuur en schoolklimaat
Middelen en voorzieningen
Processen.

De strategieën en resultaten die wij hebben geformuleerd zijn het gevolg van de
prioriteitstelling die wij hebben gemaakt op basis van de wereldwijde
ontwikkelingen, de inbreng van onze belanghebbenden en de noodzaak van
continuïteit van onze huidige projecten.
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In hoofdstuk 3 staan wij stil bij de vraag „Hoe verder?‟
Hoe gaan wij op centraal niveau verder met de uitwerking van dit beleidskader.
Hoe gaan wij verder communiceren over het beleidsplan?
Hoe willen wij dat de scholen verder gaan?
We formuleren uitgangspunten en een formaat voor de manier waarop we de
invoering van het beleidsplan willen realiseren. Verder gaan we in op de meest
belangrijke en urgente zaken waarmee we direct aan de slag willen.

Het INK managementmodel
Het is alweer zeven jaar geleden (april 2004) dat we de Balanced scorecard (BSC)
hebben geïntroduceerd in ons vorige beleidsplan “Van strategie naar actie”.
Met behulp van de BSC kunnen wij monitoren of we onze resultaten halen met de
strategieën die wij hebben ingezet. Onze ervaring is echter dat veel schoolleiders
en medewerkers de BSC niet zijn gaan gebruiken.
Voor de formulering van onze strategieën en resultaten en vervolgens het
monitoren van de voortgang, maken we nu gebruik van het zogenoemde INK
managementmodel, aangepast voor het onderwijs i. Wij hopen dat dit model
gebruikersvriendelijker is dan de BSC en gemakkelijker te hanteren. Dit neemt
niet weg dat mensen in de organisatie, die met de BSC werken, daar zeker verder
mee kunnen gaan.

II
personeel

DO

PLAN
III
leiderschap
I
visie
en
beleidsvorming

IV
cultuur en
schoolklimaat

VI
management
van
processen

waardering
door
leerlingen en
ouders

STUDY

resultaten

waardering
door de
maatschappij

V
middelen &
voorzieningen

ACT

waardering
door
personeel

leren en groeien
Het INK management model

i

Van Beekveld & Terpstra; INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteit
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Er zijn belangrijke kenmerken verbonden aan het INK model, namelijk
 Inspirerend leiderschap. Wij willen op basis van een uitdagende koers,
luisteren, inspireren, mobiliseren en het goede voorbeeld geven.
 Bouwen op vertrouwen door transparantie. Vertrouwen is het eerste
uitgangspunt in de relatie tussen alle betrokkenen. Iedereen kent zijn
bijdrage en zit in zijn waarde
 Samenwerking. Medewerkers stemmen hun persoonlijke doelen en
schooldoelen/bovenschoolse doelen op elkaar af.
 Resultaatgericht zijn. Wij willen ons (bestuur, directie, bureau en
schoolleiders en docenten) richten op het behalen van de afgesproken
resultaten. Op basis van behaalde resultaten en veranderingen in de
omgeving stellen wij onze ambities en doelen bij.
 Continu vernieuwen en groeien. We willen anders en beter. We richten
ons op duurzaamheid.
De bovengenoemde kenmerken van dit INK model sluiten nauw aan bij aspecten
van onze organisatie waar wij onze aandacht op willen richten. Het model helpt
ons te focussen op de gebieden waar verbeteringen mogelijk zijn. Door te blijven
leren van ervaringen en feitelijk behaalde resultaten kunnen wij ons zelf steeds
meer ontwikkelen.

Tot slot
Veel mensen hebben gehoor gegeven aan onze oproep om bij te dragen bij het tot
stand komen van dit beleidsplan. In hoofdstuk 1.3 gaan we gedetailleerd in op al
die bijdragen. Op deze plaats willen wij iedereen die zich voor het beleidsplan
heeft ingezet hartelijk danken. Onderstaand een beeld in de vorm van een
tijdslijn van de participatie tijdens het beleidvormingsproces.

Participatie in het beleidvormingsproces
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1.

De beleidscontext van het RKO

Wij staan hier kort stil bij de trends en ontwikkelingen die zichtbaar zijn in de
samenleving. Als de census van 2011 is afgerond zullen wij met behulp van de
feiten en cijfers van het CBS betere prognoses kunnen doen over de consequenties
daarvan voor het onderwijs.
Wat het onderwijsbeleid betreft gaan we uit van wat in het businessplan voor het
Ministerie van OWCS is beschreven en de strategische doelstelling die in het
Programa di Gobernashon 2011-2014 is opgenomen.
Wij gaan verder uitgebreid in op de wensen en behoeften van al onze
belanghebbenden. We hebben veel ruimte en tijd gemaakt om naar hen te
luisteren.
Tot slot zullen wij concluderen wat alle informatie uit onze omgeving naar onze
mening voor het onderwijs betekent.

1.1.

Trends en ontwikkelingen in de samenleving

 De samenleving verandert. Er worden minder kinderen geboren, de gemiddelde
leeftijd stijgt en er is sprake van vergrijzing. De samenstelling van onze
bevolking verandert door migrerende bevolkingsgroepen. De woonverbanden
zijn gevarieerder en de waarden veranderen, vooral waarden rondom
zelfexpressie zijn nu belangrijk. Onze samenleving mag zich ontwikkelen tot een
levenslang lerende gemeenschap.
 Economische globalisering. De wereldeconomie verandert en er
onderwijs:
ontstaan steeds meer kennisintensieve
diensteconomieën. Die ontwikkeling is ook zichtbaar op
motor voor
Curaçao. De wereld van (en het denken over) werk,
de economie
(soorten) banen en vrije tijd verandert ook.
 Informatie- en communicatietechnologie. De digitale
revolutie is nog bezig en het wereld wijde web groeit nog
steeds. De mogelijkheden voor online onderwijs en
onderwijshulpmiddelen nemen toe.
 Ecologie. De welvaart groeit en daarmee stijgt het niveau van
energieconsumptie. Wij belasten het milieu steeds meer, we eten Moeder Aarde
op! De manier waarop wij leven, eten en bewegen veroorzaakt risico‟s voor
onze gezondheid.
 Politiek. Mensen zijn mondiger en tonen meer initiatief. Als gevolg daarvan
kunnen vormen van politieke participatie veranderen. Hoe op Curaçao de
politieke ontwikkelingen zullen verlopen is nog onduidelijk, gezien de prille
start van een nieuwe staatkundige structuur.
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1.2.

Onderwijsbeleid van de overheid

Uit Programa di Gobernashon 2011-2014

onderwijs:
maatschappelijk
verantwoordelijk

Meta stratégiko pa edukashon
Invertí den desaroyo di nos habitantenan pa nan por eduká i desaroyá nan
mes pa bira personanan ku abilidatnan i un aktitut ku ta dun‟é chèns optimal
pa e hasi uso optimal di su kapasidatnan. Esei lo bira posibel entre otro ku e
siguiente oportunidatnan:








Usa enseñansa komo un instrumento pa desaroyo di hende
Stimulá formashon kontinuo di nos habitantenan (“life long learning”)
Sinkronisá enseñansa ku desaroyo di merkado laboral
Duna amplio oportunidat pa formashon for di chikí te edat adulto
Duna mas atenshon na prevenshon di kriminalidat
Duna atenshon speshal na gruponan vulnerabel den nos komunidat
Stimulá remigrashon di Yu di Kòrsou ku ta biba pafó

Uit business plan Ministerie OWCS, april 2010:
Binnen het domein Onderwijs staat centraal het realiseren van beleid waarin alle
onderwijssoorten optimaal zijn ingericht en waarin sprake is van een optimale
doorstroom van leerlingen.
Beleidsuitdagingen en daarbij horende strategische beleidsdoelen
Staand beleid
1.
Versterking onderwijssysteem en verbetering van samenwerking met
stakeholders
 Onderwijs dat voldoet aan eisen van basiskwaliteit
 Onderwijs en arbeidsmarkt sluiten goed op elkaar aan
 Gezamenlijke onderwijsagenda tussen alle bij het onderwijs betrokken partijen,
en helderheid over rollen en verantwoordelijkheden

2.

 Versterking van het toezicht op het onderwijs
Verder uitwerken van het taalbeleid
 Kinderen ondervinden bij wisseling van school of doorstroom van FO naar VO
geen taalproblemen.

3.

Realiseren grotere verantwoordelijkheid en professionalisering
uitvoeringsorganisaties
 Goede kwaliteit van onderwijs in alle sectoren

4.

Versterken, bevorderen en borgen van de kwaliteit, inclusief het toezicht
 Borging van onderwijskwaliteit, door effectief ingericht systeem van toezicht en
controle

5.

Verbeteren leerlingenzorg en ontwikkeling van Speciaal Onderwijs
 Passend onderwijs, gericht op volwaardige participatie in de samenleving voor
alle onderwijsdeelnemers, rekening houdend met ieders mogelijkheden en
beperkingen. Dat betekent een stevig vangnet voor leerlingen die extra zorg
nodig hebben.

Nieuw beleid
I. Ontwikkelen beleid op het gebied van persoonsgerichte ondersteuning
 Mogelijkheid tot het inzetten van een persoonsgerichte benadering/ aanpak voor
alle leerlingen op Curaçao

II. Uitwerking en vernieuwing ICT beleid
 Verbetering van kwaliteit van het onderwijs en vergroting van mogelijkheden
om maatwerk te bieden aan leerlingen door grotere inzet van ICT in het
onderwijs
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1.3.

Wensen en behoeften van onze belanghebbenden
Voor de ontwikkeling van ons strategisch beleid
hebben wij de inbreng gevraagd van al onze
belangrijke belanghebbenden. We hebben met
behulp van aantrekkelijke werkvormen een
participatieronde georganiseerd. In deze ronde
hebben vele mensen zich kunnen uitspreken
over de stand van zaken in het rko op dit
moment en suggesties aangedragen voor
verbeteringen. We kunnen natuurlijk niet alle

Onderwijs:
partner in
opvoeding en
ontwikkeling

opmerkingen en suggesties in dit beleidsplan opnemen.
We hebben van alle sessies verslagen gemaakt en deze samengebracht in een
bundelii. De verslagen gaan elk afzonderlijk per sessie naar de deelnemers die aan
de betreffende sessie hebben meegedaan. De deelnemers van het Praatcafé
hebben voorgesteld het verslag ook te sturen aan de overheid en de overige
schoolbesturen. De verslagen blijven beschikbaar als bronnenmateriaal, van
belang voor verdere verdieping of uitwerking van een thema, of aandachtsgebied.
De bevindingen uit de verslagen zijn vertaald naar beleid. Hiervoor was eerst
validatie nodig. De validatie hield in dat binnen het bureau een kernteam
beargumenteerd tot keuzes is gekomen die in de beleidsnota verder worden
uitgewerkt. Dit kernteam bestond uit de voltallige directie, twee schoolleiders en
diverse medewerkers.
Onderstaand een overzicht van de sessies die zijn gehouden met de verschillende
belanghebbenden en het aantal deelnemers.
werkvormiii

doelgroep
Kinderen 9-13
Jongeren >14
Docenten
Schoolleiders FO
Schoolleiders VSBO
Schoolleiders
HAVO/VWO/SBO
Ouders
Partners Onderwijssector
Beleidsdirecteur
Financiën
Implementatieteam
OWCS
Directie RKO
Kernteam
Bisdom
Arbeidsmarkt

42
29
70
44
9

idem

6

Open Space ontmoeting
Praatcafé

24
23

Interview

1

Interview

4

Workshop
Workshops
 Visie en kader
 Validatie
Interview
Ronde tafel gesprek

3

ii

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in de bundel zie www.rkcs.org

iii

Geldt ook voor mensen die meer willen weten over de werkvormen
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Waar willen de kinderen (9-13) aandacht voor?
 Positiever gedrag van docenten
 Respect over en weer tussen leerling en docent
 Langere pauzes en meer mogelijkheden om tijdens de pauze te kunnen
recreëren
 Meer activiteiten, meer gym, meer beweging op school
 Een hoger niveau van de school
 Betere infrastructuur en leermiddelen
Waar willen de jongeren (>14) aandacht voor?





Rechten van de leerling
Onderhoud en betere infrastructuur
Meer activiteiten en sport
Meer betrokkenheid van de leerlingen bij
schoolzaken

Waar willen docenten aandacht voor?
 Meer uitdrukking van de r.-k. identiteit
 Herstructurering van het onderwijssysteem
 Onderwijs op maat voor de leerlingen
 Voorschoolse vorming van de kinderen en
 Vorming van de ouders
 Verlenging van de schooltijden
 Geld
 Geschikte leermiddelen en methoden voor de
21ste eeuw
 Gezonde scholen
Waar willen ouders aandacht voor?






Een duidelijke r.-k. identiteit
Goede zorg en bescherming voor het kind
Betere communicatie en participatie
Meer overheidssubsidie
Goede mensen, leermiddelen (ICT) en infrastructuur

Waar willen schoolleiders FO aandacht voor?






Correcte en volledige toepassing van de wet Funderend onderwijs
Verhoging van de onderwijskwaliteit
Verbeteren van de communicatie
Betere ondersteuning van het schoolbestuur
Versterking van de r.-k. identiteit
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Waar willen schoolleiders VSBO aandacht voor?





Evaluatie en aanpassing van de onderwijswetgeving
Wijziging van de vsbo-structuur
Aanpassing van het V&V stelsel
Meer investering in het onderwijs

De schoolleiders van VSBO en van HAVO/VWO en SBO hebben met elkaar gepraat
aan de hand van aandachtsgebieden die door het kernteam waren geformuleerd.
Bij alle aandachtsgebieden zijn suggesties naar voren gekomen voor verbetering.
Waar willen schoolleiders i.h.a. aandacht voor?
 Duidelijkheid over en versterking van de r.-k. identiteit in deze tijd
 Werken aan inspiratie en motivatie van schoolteams, kinderen en ouders
 Betere communicatie en participatie van en tussen alle belanghebbenden
op alle niveaus
 Opbouwen van onderling vertrouwen
 Verhogen van de onderwijskwaliteit
 Gezonde en veilige scholen
 Adequate, correcte inzet van de organisatie en de middelen
 Delegatie van bevoegdheden/ gesprekspartner zijn van het schoolbestuur
Waar wil de beleidsdirecteur Financiën aandacht voor?
 Omvang van het probleem heel zichtbaar maken: wat leidt tot grote
maatschappelijke kosten en hoe groot zijn die kosten?
 Acute problemen benoemen. Deze kunnen geredresseerd worden.
 Heel transparant zijn.
Waar wil het bisdom aandacht voor?
Met de bisschop Monseigneur Luis Secco, de vicaris voor het onderwijs
Pastoor Morrison en Zuster Nadeska van het Instituto Katekétiko Diosesano is een
gesprek gevoerd over de pedagogische relevantie van de boodschap van Jezus
Christus; inspiratie van uit het geloof en de levensovertuiging; de identiteit van de
rooms-katholieke school en de waarden en normen.
Belangrijke aandachtspunten zijn:
 Versterken en onderhouden van de driehoek: thuis – school – parochie.
De geestelijken zullen daar meer zichtbaar in moeten zijn en steun
geven aan ouders en leerkrachten.
 Reflectie op hoe wij samen een educatieve gemeenschap kunnen
vormen.
 Steun bieden aan docenten en andere betrokkenen in het onderwijs
vanuit begrip voor hun situatie.
 De rooms-katholieke school kan zich onderscheiden in de waarden, de
mensen, de symbolen, rituelen en geloofsuitingen en het curriculum.
Hoe daaraan uitdrukking te geven vraagt om erover met elkaar in
gesprek te gaan.
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Waar willen de partners in de onderwijssector aandacht voor?
De partners hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de consequenties
van de ontwikkelingen in de samenleving voor het onderwijs; de keuzes die het
onderwijs dient te maken en de rol van het RK schoolbestuur.

De meest voorkomende inzichten zijn:
 Er moet een masterplan voor het onderwijs komen
 Het RKO heeft een duidelijker ideologische / filosofische / religieuze /
spirituele stempel nodig
 Hogere kwaliteit van het onderwijs
 Meer en duidelijker betrokkenheid van de ouders in zaken die het
onderwijs en de opvoeding betreffen
 Opleiding en vorming van de opvoeders (leerkrachten, ouders, de
gemeenschap)
 Een breder en evenwichtiger vorming van de leerlingen
 Een wijziging van de mentaliteit bij het RK schoolbestuur en directie
 De constructieve mogelijkheden die de moderne technologie als
instrument het onderwijs en de opvoeding wereldwijd en op Curaçao
biedt
 Het RK schoolbestuur is het grootste bestuur en heeft een
vooraanstaande functie als trendsetter en als voorbeeldgever
 Het RK schoolbestuur moet zich bewust worden van zijn leidersfunctie
 Het belang van scholen met een adequate infrastructuur, prettige sfeer
en een goed schoolklimaat
 De noodzaak voor standaardisatie van het onderwijs en voor gelijke
kansen voor alle leerlingen
 De noodzaak van een HR beleid dat gelijke kansen biedt aan het
personeel
Waar wil de arbeidsmarkt aandacht voor?
 Toerisme is de grootste (groei)sector op de arbeidsmarkt, het
onderwijsaanbod moet daar kwantitatief en kwalitatief beter bij
aansluiten
 Meer samenwerking met strategische partners (ook regionaal en
internationaal (bijvoorbeeld ROC scholen in Nederland, koksschool in
Trinidad)
 Meer en diverser aanbod aan toeristische en in het bijzonder horeca
opleidingen
 Inperking van instroom in administratieve en IT richtingen i.v.m.
verzadiging van de arbeidsmarkt
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 Werkend leren is een belangrijke vorm van leren in een 24/7
dienstverlenende economie
 Flexibilisering van de schooltijden, bijvoorbeeld verlengde schooltijd,
twee instroommomenten, avondopleidingen, variabele school- en
vakantieperiodes.
 Leerlingen van sbo 3 en 4 niveau moeten stage lopen bij erkende
leerbedrijven
 Bijscholing voor leerkrachten gericht op verbreding en verdieping van de
algemene kennis over de toeristische sector en de nationale
geschiedenis.
 Bekwame en bevoegde vakdocenten in de scholen
 Introductie van module toerisme in het vak
mens en maatschappij (vsbo/sbo/ havo/vwo) en
ook in het fo een basis leggen over wat toerisme
inhoudt.
 De nationale trots via onderwijs ontwikkelen en
versterken in het kader van natievorming
 Introductie van het vak toerisme als examenvak.
 Verhoging van het niveau van taalvaardigheid en
taalbeheersing
 in woord en geschrift
 Perceptie van de carrièremogelijkheden
 in de horeca en hotellerie bijstellen.
 Beter gebruik maken van de mogelijkheden in de regio om (vervolg)
vakopleidingen te volgen.
 De dienstverlening afstemmen op de toeristische piekperioden.

1.4.

Conclusie

Sociale en economische ontwikkelingen maken het nodig dat de rol van de school
verandert. Het onderwijs zal meer dan vroeger moeten kijken naar de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. En dan bedoelen wij niet alleen de
cognitieve behoefte, maar ook zeker de overige leerwensen van de leerling, zijn
leerstijl en het scala aan kwaliteiten en vaardigheden dat iemand nodig heeft om
in de 21ste eeuw volwaardig mee te kunnen doen.
De vernieuwingen in het onderwijs zijn ingezet om op die veranderende eisen uit
de samenleving in te spelen. Zij leveren echter (nog) niet het gewenste
rendement en vooral in het vsbo spreekt men uit tegen de grenzen van het
systeem aan te lopen. Daarnaast hebben leerkrachten steeds minder een antwoord
op leerlingen die minder gemotiveerd zijn en zelfs gedragsproblemen hebben.
Ook blijkt dat bij sommige leerlingen de problemen intensiever worden of zijn.
Docenten hebben in hun opleiding geen adequate pedagogische en didactische
vaardigheden geleerd om dit type leerlingen goed te begeleiden. Als gevolg
daarvan wordt de groep die uit het reguliere onderwijssysteem valt groter en wil
men specifieke voorzieningen voor hen.
Nodig is dus om in de scholen na te denken over een pedagogische en didactische
benadering die past in deze tijd en aansprekend is voor de leerling.
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In onderstaand overzicht wordt een ontwikkelingrichting voor didactische
strategieën geschetst.iv
Aspect

Minder (didactiek kenmerkend
voor de industriële samenleving)

Meer (didactiek kenmerkend voor
de kennissamenleving)

Actief

Docent schrijft activiteiten voor
Frontale instructie
Weinig variatie in activiteiten

Leerling centraal
Differentiatie
Veel verschillende activiteiten

Individueel
Homogene groepen
Iedereen voor zichzelf

Werken in teams
Heterogene groepen
Elkaar ondersteunen

Creatief

Reproductief leren
Toepassen van bekende
oplossingsstrategieën

Productief leren
Zoeken naar nieuwe
oplossingsstrategieën

Integratief

Geen koppeling tussen theorie en
praktijk
Monodisciplinair
Afzonderlijke vakken
Individuele docenten

Integratie van theorie en praktijk

Vanuit de docent
Summatief

Leerling centraal
Diagnostisch

Collaboratief

Evaluatief

Interdisciplinair
Thematisch
Teams van docenten

Vraag is hoe vanuit het schoolbestuur deze ontwikkelingen ondersteund kunnen
worden. Wat moeten wij inzetten en op welke manier? Daarmee gaan we aan de
slag in hoofdstuk 2.

iv

Ontleend aan Voogt, 21st Century skills Discussienota, 2010
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2.

Het strategische beleid van het RKO

Ons strategisch beleidsplan “Samen op weg naar het beste r.-k. onderwijs” geeft
een kader aan voor alle verbeteringen en veranderingen die wij willen.
De school is de plek waar het primaire proces van de RKO organisatie zich
afspeelt. De scholen vormen samen ook het grootste en belangrijkste onderdeel
van onze organisatie. Dat betekent dat veel van de aandachtsgebieden die wij
beschrijven een verdere uitwerking in de school nodig hebben. Daarvoor dienen de
scholen schoolontwikkelingsplannen te maken. Zoals op centraal niveau dit
beleidsplan de spil is van de centrale beleidsbesturing (bovenschools beleid), zo
zal het schoolontwikkelingsplan dienen te fungeren als spil van de decentrale
beleidsbesturing (schoolbeleid) binnen de school.
Wij bieden ons strategische beleidsplan aan als een kapstok,
waar ieder zijn eigen kleren aan kan hangen. We geven dus aan
welke kant we op willen, maar we schrijven niet voor hoe en
wat. Er is ruimte om binnen de scholen met „eigen kleur en geur‟
inhoud te geven aan de richting die we gezamenlijk op gaan.
Onze uitdaging is om ons handelen en onze acties zodanig te
richten dat zij ertoe bijdragen onze visie te realiseren. In dit hoofdstuk
beginnen wij dan ook met de visie/missie en de bij behorende
kernwaarden. Vervolgens beschrijven wij wat dat betekent voor de
identiteit van het RKO, ons leiderschap, cultuur en schoolklimaat. En
verder hoe wij ouders, kinderen en personeel waarderen. We werken onze
beleidspunten uit die het gevolg zijn van de prioriteitstelling die wij
hebben gemaakt op basis van de inbreng van onze belanghebbenden en de
noodzaak van continuïteit van onze huidige projecten.

2.1.

Visie/missie en kernwaarden

In ons rooms-katholiek onderwijs staat het kind centraal.
Onze focus is op de integrale ontwikkeling en het welzijn van onze leerlingen,
zodat zij hun doelen kunnen realiseren. Zo kunnen zij volwaardig bijdragen aan
een zonnige toekomst van onze samenleving.
Onze rooms-katholieke scholen bieden een gezonde en fijne leeromgeving, waar
ouders en kinderen aan alles kunnen merken dat de boodschap van Jezus Christus
inspiratiebron is.
Ons rooms-katholiek onderwijs begeleidt en steunt kinderen in hun spirituele en
algehele ontwikkeling. Alle betrokkenen dragen daarin onze kernwaarden uit.
Deze zijn:
Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid en Aandacht; Saamhorigheid en Medeleven;
Respect; Passie en Verantwoordelijkheid; Vertrouwen en Zelfvertrouwen;
Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid.
Wij gaan in het komende schooljaar de leerlingen uitnodigen om een nieuwe
naam, logo en een motto voor het rooms katholiek onderwijs te bedenken.
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Wat zijn onze beelden vanuit onze visie over identiteit, leiderschap, cultuur &
schoolklimaat en over kinderen, ouders en personeel?
Onze identiteit
 Onze bestaansreden is om binnen het onderwijs kinderen te
ondersteunen om het katholieke geloof te begrijpen, te waarderen en te
integreren in hun leven.
 Wij willen dat kinderen een verbinding maken tussen de kennis en
inzichten die zij opdoen en hun geloof.
 Samen met ouders en de parochie vormen wij een katholieke
gemeenschap.
 Ons curriculum en meer in het bijzonder de godsdienstlessen en verder
de manier van omgang en begeleiding van de leerlingen geven steun aan
de kinderen bij het versterken van hun geloof.
 De rooms-katholieke school drukt haar geloofsovertuiging uit in de
cultuur en het schoolklimaat, in symbolen, rituelen en geloofsuitingen.
Leiderschap
 Persoonlijk leiderschap en ownership. Leiderschap begint bij het
individu. In onze onderwijsgemeenschap neemt ieder zijn eigen rol en
verantwoordelijkheden aan en handelt daarnaar, daardoor is mogelijk:
 Sturing op hoofdlijnen op elk niveau. Zoveel mogelijk willen wij de
verantwoordelijkheden leggen waar ze het dichtst bij de uitvoering
liggen.
 Iedere school is uniek. Wij willen dat scholen ruimte ervaren om een
„eigen geur en kleur‟ aan de school te geven.
 Wij kiezen voor empowerend leiderschap, dat wil zeggen voorwaarden
creëren en ruimte geven aan alle betrokkenen
om mee te doen vanuit hun eigen rol en
verantwoordelijkheden.

Cultuur en schoolklimaat
 Wij staan voor een transparante
cultuur
 Wij willen een groeicultuur waarin
iedereen betrokken is.
 Wij willen een
onderwijsgemeenschap zijn waar
leerlingen, ouders en medewerkers
zich aan verbonden voelen.
 Wij willen in de scholen een sfeer van openheid met een opbouwende
manier van omgaan met elkaar en goede onderlinge relaties, ook tussen
leerkrachten en leerlingen.
 Wij zien de school graag als een veilige en gezonde leerplek die past bij
deze tijd en kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen.
 Wij willen een sfeer van onderling vertrouwen, waardering voor elkaar,
uitwisseling van ideeën, meningen en kennis, open feedback.
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Het kind centraal
 Ieder kind is uniek.
 Ieder kind heeft recht op passend onderwijs
in een doorgaande lijn, dat hen aanspreekt
op hun talenten en mogelijkheden.
 Wij willen kinderen onderwijs bieden in een
respectvolle, veilige en hen beschermende
omgeving.
 Wij willen kinderen inspireren tot optimale
ontwikkeling: spiritueel, cognitief, sociaal,
emotioneel, motorisch en cultureel.
 Wij willen bij kinderen positief gedrag
stimuleren vanuit katholieke waarden en
normen.
 Wij willen dat het kind met vertrouwen
opgroeit en zich evenwichtig kan
ontwikkelen tot (mede)mens in de
samenleving.
 Wij willen dat leerlingen ruimte ervaren
voor medezeggenschap en eigen
initiatieven.
Ouders
 Ouders zijn onze belangrijkste partners in de
opvoeding van de kinderen.
 Wij willen met ouders communiceren, hen
informeren en ons over de prestaties
van hun kinderen verantwoorden.
 Wij vinden dat de medewerking van
ouders belangrijk is voor onze
onderwijsprestaties.
 Wij willen dat ouders ruimte ervaren
voor medezeggenschap ten aanzien van
onderwijsbeleid
Personeel
 Wij zien medewerkers als de belangrijkste
actoren voor het realiseren van onze
visie/missie.
 Wij willen een goede werkgever voor hen
zijn.
 Wij willen investeren in hun persoonlijke en
professionele ontwikkeling.
 Geïnspireerde en gemotiveerde schoolteams
kunnen leerlingen inspireren en motiveren.
 Wij willen voor de medewerkers een veilig
en inspirerend werkklimaat.
 Wij willen dat medewerkers ruimte ervaren
voor medezeggenschap en het nemen van
eigen initiatieven.
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2.2.

Waar staan we nu?

De participatieronde heeft ons duidelijk gemaakt dat er veel leeft en dat mensen
bereid zijn mee te denken en mee te praten over verbeteringen die nodig zijn.
Wat ook duidelijk is geworden dat we onze huidige situatie zichtbaar in feiten en
cijfers moeten uitdrukken.
Met het kernteam is geïnventariseerd wat het meest opvalt uit de bijdragen van
de belanghebbenden. Op grond van onze observaties onderzoeken wij waarmee
wij aan de slag moeten en welke acties wij daarvoor moeten inzetten.
Observaties
Omschrijven wat de essentie van de eigen r.-k. identiteit is, zonder dat het blijft
bij een opsomming van meer oppervlakkige kenmerken, als symbolen en rituelen
die mogelijk niet langer bij deze tijd horen, blijkt moeilijker te zijn dan men zou
denken. Wij leven in een tijd met ongekende vrijheden, baanbrekende
ontdekkingen, snel op elkaar volgende ontwikkelingen en nieuwe inzichten.
Over essentiële zaken zijn verstand en ziel soms in een hevige strijd met elkaar
gewikkeld. Voor velen is het een worsteling met zichzelf om op inspirerende wijze
in het RKO de r.-k. identiteit uit te drukken en ernaar te handelen.
De leerlingen verwachten van hun docenten een liefdevolle benadering en
wederzijds respect, dat iedereen zich aan regels en voorschriften houdt en dat
men gezamenlijk bidt om de samenleving verder te helpen. Het kind wordt niet
behandeld als een kostbaar bezit (geen overdekte, slechte sanitaire
voorzieningen, korte rustpauze, onvoldoende sportactiviteiten en creatieve
vakken). Dat kinderen door een aantal docenten slecht behandeld worden, ziet
men als een ernstige zaak. De kinderen willen inspraak hebben, willen een
bijdrage leveren aan de verbetering van de huidige situatie.
De deelnemers aan de participatieronde tonen betrokkenheid en
veranderingsgezindheid. Schoolleiders schetsen de omvang en de aard van
problemen op schoolniveau en vinden dat problemen op schoolniveau moeten
worden opgelost. Schoolleiders hebben de perceptie dat er geen gelijke
behandeling is en dat niet op alle scholen dezelfde voorwaarden zijn.
Schoolleiders vragen aandacht voor klassengrootte, salariëring en de financiering
van het onderwijs. Leerkrachten zijn onzeker en ervaren dat zij hun autoriteit
verliezen. Er zijn veel demotiverende factoren in de schoolgemeenschap.
De schoolomgeving is belangrijk voor schoolgenot, maar er is veel achterstallig
onderhoud en de infrastructuur (inclusief voorzieningen en leermiddelen) is vaak
niet adequaat. Na 2012 is er geen financiering meer vanuit Nederland.
Sommige ouders laten zich bij de schoolkeuze meer leiden door opleidingsniveau
en status dan de onderwijsresultaten van de school. Sommige docenten zien
ouders en leerlingen niet als klanten. Het onderwijssysteem werpt niet de
vruchten af die men had verwacht; men ervaart dat er teveel en te snel op elkaar
volgende vernieuwingen zijn (geweest). Bij veel belanghebbenden is de
medeverantwoordelijkheid voor de huidige gang van zaken klein.
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In onze onderwijsgemeenschap wordt onvoldoende gecommuniceerd. Het RKO
communiceert ook niet in voldoende mate met de omgeving.
De belanghebbenden zijn niet of onvoldoende op de hoogte van het werk en/of
hebben onvoldoende zicht op de goede zaken die bereikt zijn.
Er is nog veel werk te verzetten; de vraagstukken en aandachtsgebieden zijn
geïdentificeerd en zijn reden voor bezorgdheid; aandachtspunten uit het huidige
beleidsplan zijn nog even geldig. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Onze r.-k. identiteit
De totaliteit van de ontwikkeling (harmonieuze ontwikkeling) van kinderen
Extra aandacht en steun voor de minst bedeelde kinderen en jeugdigen
De leerkracht die stimulerende en inspirerende leiding nodig heeft
De vrijheid van keuze van de ouders.
6. Kwaliteit van het RKO
7. Corporate Governance

kiezen
voor belangrijk
en urgent

De directie ziet vier belangrijke en urgente zaken voor zich:
1. Beter uitdrukking geven aan onze eigen r.-k. identiteit in deze tijd. We gaan
nadenken en met elkaar en het Bisdom praten over de specifieke kracht, de
bron van waaruit we willen werken.
2. Het is belangrijk om alle gevoelens, opvattingen en meningen met feiten en
cijfers te onderbouwen. Die vraag is ook naar voren gekomen bij de
beleidsdirecteur van Financiën. Een objectieve evaluatie, een nulmeting om
de huidige situatie te beschrijven is dus een randvoorwaarde voor de verdere
beleidsvorming.
3. We gaan aanpassingen aanbrengen in de organisatiestructuur als
randvoorwaarde om de communicatie en participatie te vergroten. Daar hoort
ook bij dat wij de bevoegdheden willen leggen waar ze thuishoren. Verder
komen wij met richtlijnen om op alle niveaus de communicatie en participatie
vorm te geven.
4. We willen directe knelpunten aanpakken, bijvoorbeeld een gedragscode voor
alle betrokkenen in onze onderwijsgemeenschap; basisvoorzieningen voor
leerlingen en leerkrachten; noodmaatregelen voor het vsbo.
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2.3.

Sleutelstrategieën en gewenste resultaten

In deze paragraaf beschrijven wij voor alle zes beleid- en organisatiegebieden de
sleutelstrategieën en de gewenste resultaten.
We laten ons begeleiden door de vier lessen die we kunnen leren uit de vlucht van
de ganzen……….

I. Visie en beleidsvorming
Strategieën

1. Draagvlak voor onze visie/missie en strategieën ontwikkelen
v
2. Onze r. -k. identiteit versterken ( γ )

Resultaten

 De visie/missie leeft en wordt uitgedragen
 Elke RKO school heeft een herkenbaar gezicht en onderscheidt zich
door de r.-k. identiteit
 Het strategisch beleid van RKO wordt uitgevoerd, regelmatig
geëvalueerd en geactualiseerd
 De scholen hebben vanuit hun visie op onderwijs en het strategisch
beleid van RKO een eigen schoolontwikkelingsplan, dat wordt
uitgevoerd, regelmatig geëvalueerd en geactualiseerd
 Belanghebbenden zien duidelijk de relatie tussen beleid en
werkelijkheid
 Er is afstemming tussen visie, onderwijsleerproces en het behaalde
resultaat bij het kind

Lès 1 di e buelo di gansu
Alkanse di buelo ta 71% mas
haltu den un V-formashon
kompará ku bula bo so.
Lès 2 di e buelo di gansu
Ora esun ku ta guia e buelo ta
kansa, e ta hala bèk i un otro
ta bai bula na kabes.
E lèsnan pa nos: Hende ku un direkshon komun, ku ta kana huntu i ta
kompartí liderazgo lo yega nan meta mas lihé.

v

De strategieën die voorzien zijn van het (γ) teken zijn al in uitvoering op basis van het
voorgaande beleidsplan
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II. Leiderschap
Strategieën

1. Ontwikkelen van het strategisch en leiderschapsvermogen van
onze onderwijsgemeenschap, in het bijzonder bij
leidinggevenden, medewerkers en ouders
2. Participatie van ouders op alle niveaus bevorderen ( γ )
3. Ontwikkelen van role modeling en empowered leidinggeven
4. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap
5. Werken aan een balans tussen economische en ecologische
principes

Resultaten

 Het schoolbestuur vervult een trekkersrol en behartigt adequaat
de belangen van de scholen
 Directie en schoolleiders bekleden een voorbeeldfunctie binnen de
uitvoering van het beleid en de aansturing van de organisatie
 Ouders participeren volwaardig
 Bij het nemen van (beleid)beslissingen staan ouders en leerlingen
centraal
 Ouders worden door directie, schoolleiding en leerkrachten
beschouwd en behandeld als klanten
 De medewerkers zijn tevreden over de kwaliteit van hun
leidinggevenden
 De leerkracht is een voorbeeld voor de leerlingen
 De leerlingen worden aangesproken op hun eigen
verantwoordelijkheid
 Alle betrokkenen in de onderwijsgemeenschap beseffen het belang
van duurzaamheid en handelen daarnaar

III. Personeel
Strategieën

1. Een onderwijsgemeenschap ontwikkelen die optimaal gebruik
maakt van het competentieniveau van onze medewerkers ( γ )
2. Personeelsinstrumenten toepassen die waarborgen dat
personeelsprestaties optimaal zijn en blijven ( γ )

Resultaten

 Medewerkers zijn geïnspireerd en bekwaam
 Schoolteams vormen een professionele werkgemeenschap
 Personeelbegeleiding, waardering en beoordeling zijn
vanzelfsprekend
 Medewerkers zijn tevreden over hun werkgever, over hun
mogelijkheden voor professionalisering en medezeggenschap
 Leidinggevenden, ouders en leerlingen zijn tevreden over de
leerkrachten
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Lès 3 di e buelo di gansu
E gansnan patras den buelo ta enkurashá esnan
dilanti pa mantené nan spit, dor di ‘zonido di
pitu’
E lès pa nos: animashon ta motivante. Nos mester sigurá pa nos ‘pitunan’
ta motivá hende.

IV. Cultuur en Schoolklimaat
Strategieën

1.
2.
3.
4.

Ontwikkelen van een transparante open cultuur
Ontwikkelen van een groeicultuur
Een veilig, gezond en inspirerend schoolklimaat bevorderen
Werken aan milieuvriendelijke en energiezuinige scholen

Resultaten

 Leerlingen, ouders en medewerkers voelen zich verbonden aan de
RKO cultuur
 Er is ruimte voor diversiteit
 Werken aan verbeteringen en veranderingen is vanzelfsprekend
 Leerlingen, ouders en medewerkers zijn tevreden over de
veiligheid op school
 Binnen de scholen hanteert men een gezonde leefstijl
 Er heerst een groen schoolklimaat met optimaal gebruik van
energie, zonder verspilling

V. Middelen en Voorzieningen
Strategieën

1. Bewustmaking dat investeren in onderwijs loont
2. Zorgen dat de financiële situatie en de ondermaatse
infrastructuur op de politieke agenda komen en blijven
3. Analyse van feiten & cijfers optimaliseren
4. Verbeteren van de financiële resultaten
5. Zoeken naar mogelijkheden voor kostenreductie
6. Zoeken naar andere financieringsbronnen
7. Systematisch onderhoud en vervanging op de scholen aanpakken
8. Middelen en voorzieningen afstemmen op ecologische vereisten

Resultaten

 Het V&V stelsel is aangepast en adequaat
 Feiten en cijfers zijn basis voor beleid
 RKO centraal en de scholen hebben een meerjarenbegroting
gebaseerd op het strategische beleid.
 Iedere school beschikt over een meerjaren onderhoudsplan, een
vervangingsplan meubilair en inventaris en een vervangingsplan
methoden/leermiddelen/ICT
 Gezonde financiën
 De basisvoorzieningen in de school zijn in orde en conform
ecologische vereisten
 Leerlingen, ouders en medewerkers zijn tevreden over de
infrastructuur, de voorzieningen en de leermiddelen
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We formuleren nu de strategieën en gewenste
resultaten voor het management van de processen.
Het INK model onderscheidt twee processen.
Het primaire proces in onze onderwijsgemeenschap
is het onderwijsleerproces en het secundaire
proces omvat alle processen die ondersteunend
zijn aan alle andere beleid- en organisatiegebieden. Hieronder vallen de managementstructuur en de systemen van kwaliteitszorg,
communicatie en informatie in de organisatie.

personeel
Management
leiderschap
van
cultuur
en
schoolklimaat
middelen
en
voorzieningen

primaire en
secundaire
processen

Het onderwijsleerproces definiëren wij als alle didactische en pedagogische
facetten van het onderwijs en het is ons belangrijkste organisatiegebied. Scholen
geven onderwijs, vorming, zorg en begeleiding aan de leerlingen.

VI-A. Het onderwijsleerproces
Strategieën

1. Scholen bezinnen zich op didactiek die aansluit bij de duurzame
kennissamenleving en ontwikkelen daarbij passende
onderwijsconcepten. Hierin is ICT een heel belangrijk instrument
2. Scholen formuleren hun eigen kernverbeteringen die gericht zijn
op de verhoging van hun onderwijsresultaten
3. Scholen stemmen hun aanbod af op de vraag van de arbeidsmarkt
4. Scholen betrekken ouders bij de ontwikkeling van de school
5. Scholen versterken de leerling-zorg in samenwerking met de
daartoe aangewezen externe partners
6. Scholen geven systematische aandacht en bieden opvang aan
(minderbedeelde) kinderen die achterstand oplopen ( γ )

Resultaten

 De didactiek sluit meer aan bij en is gericht op 21st Century skills.
Hierbij is gebruik van ICT vanzelfsprekend
 Leerkrachten gaan uit van de leerstijl van de leerlingen en
begeleiden hen bij hun leerprocessen
 De gemiddelde leerresultaten bij rekenen en taal zijn met … %
gestegen
 De examenresultaten zijn bij alle schooltypen tenminste ….% hoger
 Het aantal kinderen en jongeren dat uit het systeem valt is bij alle
schooltypen tenminste … % lager
 Onderwijs en zorg zijn op maat en geïntegreerd
 Er is een doorgaande leerlijn voor alle kinderen
 Ouders en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs- en
zorgaanbod
 Leerlingen zijn tevreden over de benadering van de leerkrachten
 Werkgevers zijn tevreden over de competenties en kwalificaties van
de afgestudeerden
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VI-B. Ondersteunende processen
Strategieën

1. Ontwikkelen en invoeren van de noodzakelijke
managementstructuur en systemen om het onderwijsleerproces
optimaal te ondersteunen
2. Invoeren van corporate governance ( γ )
3. Ontwikkelen van communicatie-, ICT- en kwaliteitsbeleid ( γ )
4. Ontwikkeling van HRM beleid verder ter hand nemen

Resultaten

 De managementstructuur ondersteunt een goede aansturing van de
onderwijsorganisatie
 De aansturing van de onderwijsorganisatie is transparant en voldoet
aan de vereisten van corporate governance
 Schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk
 De communicatie en informatievoorziening zijn goed en waar
mogelijk wordt ICT daarvoor ingezet
 Er functioneert een systeem van kwaliteitszorg dat ons proces van
duurzame verbetering ondersteunt.







De sch o o l h eef t in zich t in d e o n d er w ijsb eh o ef t en van h aar
leer lin gen p o p ulat ie
De sch o o l evalueer t jaar lijks d e r esult at en van d e leer lin gen
De sch o o l evalueer t r egelm at ig h et o n d er w ijsleer p r o ces
De sch o o l w er kt p lan m at ig aan ver b et er act ivit eit en
De sch o o l b o r g t d e kw alit eit van h et o n d er w ijsleer p r o ces
De sch o o l ver an t w o o r d t zich aan b elan gh eb b en d en o ver d e
ger ealiseer d e o n d er w ijskw alit eit

 Het systeem van medezeggenschap functioneert
 Er is sprake van modern en zakelijk HRM beleid
 Alle belanghebbenden zijn tevreden over het functioneren van de
systemen

Lès 4 di e buelo di gansu

Ora un ganso bira malu òf tin herida
i ta kai abou, dos otro ganso ta keda
serka dje te ora e muri òf rekuperá.
E lès pa nos: nos tur mester yudansa de bes en kuando. Nos mester para
bandi otro den temporada difisil.
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2.4.

Waar staan we over vijf jaar?

waardering
door
personeel

waardering
door
leerlingen en
ouders

resultaten

waardering
door de
maatschappij

Alle strategieën leiden tot een duurzame groei in de organisatie en dus tot betere
resultaten. Resultaten zijn niet altijd uit te drukken in cijfers (kwantitatieve
resultaten), maar ook in tevredenheid van belanghebbenden. Natuurlijk kunnen
we wel aan de mate van tevredenheid een cijfer koppelen en dan meten of de
mate van tevredenheid toeneemt.
Als we praten over tevredenheid dan onderscheidt het INK model drie
belangengroepen: personeel, klanten & leveranciers en de maatschappij.
Het personeel bestaat uit alle medewerkers binnen de school. Klanten zijn op de
eerste plaats de leerlingen en hun ouders, maar bijvoorbeeld ook een
ontvangende school. Leveranciers zijn bijvoorbeeld de instituten die
opleidingsonderwijs verzorgen en instellingen die in het voorschoolse netwerk
werken. De maatschappij gaat over de gehele samenleving, over organisaties met
wie wij als onderwijsgemeenschap samenwerken, de overheid (inspectie van
onderwijs, financiën) en maatschappelijke instellingen (bisdom, zorgverleners) en
over de werkgevers.
Door de resultaten in beeld te brengen maken we zichtbaar of het beleid werkt.
We moeten dus steeds de resultaten terugkoppelen naar het beleid.

leren en groeien

Als we allemaal volmondig en volwaardig uitvoering geven aan dit geschetste
beleidskader zullen wij zelf ook groeien en professioneler worden. We hebben een
open feedback systeem nodig, waarin we met en van elkaar leren en daarmee ons
lerend vermogen vergroten.
We zullen dan in termen van onze identiteit, inspiratie, professionaliteit,
onderwijskwaliteit en tevredenheid over vijf jaar een stuk sterker staan dan nu.
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3.

Concretisering en vervolg

In dit hoofdstuk staan wij stil bij de vraag „Hoe verder?‟
Hoe gaan wij op centraal niveau verder met de uitwerking van dit beleidskader.
Hoe gaan wij verder communiceren over het beleidsplan?
Hoe willen wij dat de scholen verder gaan?
We hebben nu de sleutel strategieën en gewenste resultaten geformuleerd en wij
nodigen alle betrokkenen uit om daarmee aan de slag te gaan. De directie gaat op
de eerste plaats aan de slag met de belangrijke en urgente zaken (zie paragraaf
2.2) die wij op basis van de participatieronde hebben geïnventariseerd.
We zijn als directie met ons eigen actieplan begonnen.
Wij gaan onder meer het beleidsplan presenteren op de startconferentie in
augustus 2011, zodat het beleidsplan draagvlak krijgt binnen onze
onderwijsorganisatie.
Wij willen verder communiceren met de schoolleiders hoe zij hun
schoolontwikkelingsplannen kunnen verbinden aan dit strategische beleidsplan.
We willen onder meer weten welke voorwaarden daartoe van belang zijn en welke
ondersteuning de schoolleiders daarbij nodig hebben.
In paragraaf 3.1 schetsen wij hoe u van strategie naar actie komt. We geven u een
voorbeeld van een strategie die de directie heeft geadopteerd en in acties heeft
uitgewerkt. Dit voorbeeld kunt u als formaat gebruiken voor uw eigen planning.
We geven in 3.2 een overzicht van doelen en acties, zonder ordening en niet
limitatief, die van nut kunnen zijn bij een verdere planning en concretissering van
de strategieën. Dit overzicht is gegenereerd door het kernteam naar aanleiding
van de observaties die zij heeft gedaan bij de opbrengsten uit de
participatieronde.
We sluiten hoofdstuk 3 af met enkele richtlijnen voor de invoering en verankering
van onze verbeteringen.

Wij creëren samen een
groeicultuur met
betrokkenheid van iedereen
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3.1.

Van strategie naar actie
BELEIDSPLAN – FUNDAMENT
visie / missie / kernwaarden / beelden

I

II

visie en
beleidsvorming

III
personeel

IV

leiderschap

cultuur &
schoolklimaat

V
middelen
& voorzieningen

VI
processen

strategieën

geadopteerd en uitgewerkt in acties

resultaten: data, feiten en cijfers

Bij de verdere uitwerking van het beleidsplan bepaalt u (in overleg met de
directie) in welk beleid- en organisatiegebied u aan de slag gaat. U adopteert één
of meerder strategieën en werkt deze uit in een actieplan. Een actieplan kan de
vorm krijgen van een jaarplan, een schoolontwikkelingsplan, e.d.
U geeft aan welke randvoorwaarden belangrijk zijn om succesvol de strategieën te
realiseren.
Over de voortgang van de uitvoering van het actieplan rapporteert u in termen van
resultaten met waar mogelijk concrete data.
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Voorbeeld
Integraal actieplan: juni 2011- juni 2012 Directie RKO
Beleidsgebied

Visie en beleidvorming

Strategie 1:

Draagvlak voor onze visie/missie en strategieën ontwikkelen

Voor wie:

Medewerkers, schoolleiders, leerkrachten, ouders en leerlingen
Schoolleiders willen aan de slag met het beleidsplan
..% van de scholen heeft in oktober het
schoolontwikkelingsplan klaar
 .. % van de scholen heeft in de loop van het schooljaar
2011-2012 het schoolontwikkelingsplan klaar
 Na de startconferentie is .. % van de leerkrachten
gemotiveerd om in de break outs aan de slag te gaan
 ..% van de leerlingen heeft meegedaan aan de wedstrijd om
te komen tot een nieuwe naam, logo en motto voor het RK
 De positieve geluiden vanuit de scholen nemen toe.
1.1 Presentatie van het beleidsplan aan
medewerkers
1.2 Presentatie van het beleidsplan aan
schoolleiders
1.3 Presentatie van het beleidsplan op de
3 aug. 2011
startconferentie
1.4 Starten met een (digitale) nieuwsbrief
1.5 Samenstellen van een gemengde
werkgroep om thematische acties voor het
gehele schooljaar te plannen
LG is verantwoordelijk voor:
JB is verantwoordelijk voor:
CL is verantoordelijk voor:
 .. uur per week voor elke directeur t/m startconferentie
 Out of pocket kosten Naf………… voor ondersteuning door
externe deskundige
 Ondersteuning van IT .. uur per week
 Secretariële ondersteuning .. uur per week
De directie bespreekt maandelijks de voortgang en rapporteert
hierover naar bestuur, medewerkers en schoolleiders.
Door middel van de .. maandelijkse nieuwsbrief worden de
belanghebbenden geïnformeerd over de voortgang.
Mensen kunnen reageren via de website. Reacties worden
verwerkt.
Juni 2011 wordt geëvalueerd.



Resultaten:

Concrete acties
in de tijd

Door wie:

Middelen:

Monitoring
Informatie en
Communicatie:
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3.2.

Verdere uitwerking van de strategieën in doelen en acties

Ten aanzien van r.-k. identiteit
Doelen
a.
Herontdekking van de bron van de RK identiteit.
b.
De eigen identiteit hervinden en daar kracht uit putten.
c.
Versteviging en bescherming van de zwakste schakel in de keten om de
hele ketting te beschermen.
d.
Inspiratievol onderwijsaanbod - vanuit de overtuiging zoals vastgelegd in
de RKO visie/missie - als dienstverlening aan onze gemeenschap.
e.
Gemeenschappelijk gedragen onderwijsbeleid waarvan de uitvoering
gericht is op onderwijs van hoge kwaliteit met een hoog rendement
(lessen leren uit de vlucht der ganzen).
f.
Een evenwichtig curriculum (aandacht voor de relatie tussen de
geloofsovertuiging en de hedendaagse ontwikkelingen lokaal en
wereldwijd).
g.
Kritische evaluatie van ons functioneren om het bovenstaande te
volbrengen.
h.
Institutionaliseren van inspraak van leerkrachten en ouders.
Acties
1. Bezinning en gedachtewisseling over r.-k. onderwijs in een meer seculiere en
pluriforme samenleving.
2. Duidelijkheid en aanwezigheid vragen aan het Bisdom. Meer betrokkenheid van
het bisdom bij het godsdienstonderwijs.
3. Synergie bereiken tussen gezin-school-parochie.
4. Kerndoelen voor het vak godsdienst opstellen en invoeren.
5. Herintroductie project buki di balor
6. Motiverende en stimulerende activiteiten voor de leerkrachten (o.a.
bezinningsdagen) gericht op de religieuze vorming, de geloofsbeleving, de
geloofsbelijdenis en het gedrag van leerkrachten organiseren.
7. Spirituele vorming van ouders als eerste „grondleggers‟ van het katholieke
geloof bij de kinderen.
8. Open gesprekken / gedachtewisseling met de leerlingen over godsdienstige en
levensbeschouwelijke zaken.
9. Beroepsprofielen opstellen en invoeren. Wie is de leerkracht in een katholieke
school en wat houdt dat in?
T.a.v. Inspiratie en motivatie
Doelen
a.
Duidelijke richtlijnen wat binnen RKO gewenst en ongewenst gedrag is.
b.
Snel en duidelijk feedback geven op gewenst en ongewenst gedrag.
c.
Verdieping van het besef van opvoeder zijn om hier voldoening uit te
kunnen putten.
d.
De juiste mensen plaatsen op de juiste plaatsen (schoolhoofden en
leerkrachten).
e.
Arbeidssatisfactie door „ownership‟.
Acties
1. Eerstvolgende startconferentie met een inspirerend onderwerp.
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2. Organiseren van inspirerende en cohesiebevorderende activiteiten
(sportdagen, e.d.)
3. Een gedragscode opstellen (gekoppeld aan leerkrachtprofiel) en invoeren.
4. Een beroepscode opstellen (pedagogisch en didactisch handelen, individueel
en in team) en invoeren
5. Intensieve begeleiding van nieuwe leerkrachten.
6. Jaarlijkse functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken.
T.a.v. Onderwijskwaliteit
Doelen
a.
Horizontale en verticale communicatie verbeteren en verdiepen.
b.
Verbetering van de communicatie over de interne en externe
kwaliteitseisen.
c.
Bevorderen gebruik kwaliteitskaarten
d.
Waarheidsgetrouwheid verstrekte informatie verifiëren
e.
Een opbrengstgerichte schoolcultuur.
f.
Transparant, participerend, informatief en terugkoppelend beleid.
Acties
1. Zaken durven te bespreken.
2. Kennis en ervaring op gulle wijze met elkaar delen.
3. Begeleiding en aansturing van de leerkracht en het leerkrachtenteam op
persoonlijke ontwikkeling en prestatie.
4. Onderwijskwaliteit concreet beschrijven en een kwaliteitszorgsysteem in
voeren.
5. Probleemstellingen bespreken binnen de aangewezen platforms.
6. Naleving klachtenprocedure: er op toezien dat klachten schriftelijk worden
ingediend.
7. Begeleiden en monitoren van het opstellen en invoeren van
schoolontwikkelingsplannen.
8. Met het kind in gedachten alle actoren doordringen van de noodzaak voor een
synergetische samenwerking.
10. Inbreng van ouders en leerkrachten vastleggen in periodieke intervisie
verslagen en rapportage over afhandeling van onopgeloste kwesties
11. Periodieke evaluaties in hoeverre men in lijn is met de visie en de missie en
waar nodig bijstellen.
T.a.v. infrastructuur en ICT
Doelen:
a.
Basisvoorzieningen in orde voor een aantrekkelijke leeromgeving voor de
kinderen.
b.
Scholen: schoon, groen, milieuvriendelijk, met adequate infrastructuur,
ICT en voorzieningen.
c.
Verantwoordelijkheid voor behoud van de goede staat mede bij de
leerkrachten, leerlingen en ouders leggen.
d.
Meer informatie over ICT aan ouders, leerkrachten en partners in het
onderwijs (elektronisch nieuwsbrief en website).
e.
Integrale toepassing van ICT als instrument in het leerproces
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Acties
1. Opstellen van ICT beleidsplan.
2. Actieplan voor verbetering infrastructuur.
3. Schoolonderhoud plan voor elke school opstellen.
4. (Her)invoeren van een nieuwsbrief
T.a.v. het onderwijsleerproces
Doelen
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Het meta leren bevorderen
Alle neuzen in dezelfde richting
Vsbo productief en effectief maken
Leerlingen veiligheid bieden uitgaande van de rechten&plichten van het
kind
Meer aandacht voor seksuele opvoeding voor de groep 12 tot 18 jaar.
Aanbod van naschoolse activiteiten
Ons opleidingsaanbod afstemmen op de arbeidsmarkt

Acties
1. Objectieve evaluatie van het hele systeem (nulmeting van het
vernieuwingstraject en huidige stand van zaken).
2. Korte en middellange termijn doelen vaststellen.
3. Succesvolle toepassingen/ best practices beschrijven.
4. Buiten de gangbare kaders durven te denken
5. Aanpassen van het vsbo.
6. Acties ondernemen om de arbeidsmarkt beter te kunnen bedienen
T.a.v. Management van het ondersteunende proces
Doelen
a.
Communiceren over RKCS zaken.
b.
Mensen in staat stellen om hun bijdrage te leveren / leerkrachten
uitdagen om buiten de perken van hun klas/school te kijken en te treden
/ draagvlak scheppen waar dit niet sterk genoeg is.
c.
Respectvolle benadering van alle betrokkenen en belanghebbenden.
d.
De basisvoorwaarden voor het kind verder verbeteren (prettige
leeromgeving, goede hygiëne en sanitaire voorzieningen, voldoende
rusttijd, sport en creatieve vakken, verlenging schooldag heroverwegen
[leren, vormen, spelen], synchronisatie werktijden en schooltijden
bestuderen.
e.
Leerlingenparticipatie aanmoedigen (tevredenheidonderzoek,
startconferentie ook voor de leerlingen, kinderen in staat stellen om zelf
problemen op te lossen)
f.
Gelijke behandeling van de scholen (voortvarendheid van de schoolleider,
medewerking van de ouders, standaardeisen voor scholen, gelijke
voorwaarden).
g.
Het bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid.
h.
Voorwaarden creëren voor verplichte medezeggenschap in de gehele
organisatie (op school en centraal), door leerlingen, medewerkers en
ouders.
i.
Afstemming met (belanghebbenden in de) samenleving
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Acties
1. Communiceren over het personeelmanagement.
2. PR: communicatie over ontwikkelingen in het onderwijs / aandacht voor het
personeel.
3. RKCS organisatie: letten op de toonzetting bij communicatie met het veld.
4. De aanpak van mensen die in de weerstand zitten.
5. HR instrumenten op alle niveaus inzetten.
6. Directe knelpunten aanpakken.
7. Duidelijkheid verschaffen / kaders aangeven.
8. De schoolleiders de ruimte bieden om hun verantwoordelijkheid te dragen.
9. De betekenis van het onderwijs voor de economie uitleggen.
10. Het rendement van goed onderwijs uitdrukken / tegenover de indirecte kosten
die door onvoldoende onderwijsrendement door de gemeenschap gedragen
moeten worden.
11. In contact blijven met de overheid over de doorlichting van het V&V stelsel. En
aandringen op concrete acties
12. Concrete instructie (statuten / intervisie verslagen) voor het opzetten van een
medezeggenschapraad en ondersteuning en begeleiding bieden

3.3.

Aandacht voor invoering en verankering

De kwaliteit van de invoering van het beleidsplan zal een grote invloed hebben op
het succes of falen van onze acties tot verbeteringen die wij willen realiseren. Het
is dan ook van belang om onderstaande richtlijnen te volgen.







Standaards hanteren. Als er (kwaliteit)standaards bestaan maken we er
gebruik van.
Timing. Langzaam en grondig is uiteindelijk vaak duurzamer. Plan realistisch
en dus niet teveel projecten en acties in een jaar.
Flexibiliteit. Als duidelijk is dat wijzigingen in het plan en/of de gewenste
resultaten nodig zijn, dienen wij deze te maken.
Communicatie. Op ieder niveau hanteren wij open communicatielijnen en wij
blijven met elkaar in gesprek.
Evaluatie. Evaluatie mag een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkwijze
worden.
Focus. Laten we ons verbinden met onze visie en doorzetten, ook al is de
praktijk weerbarstig.

De verbeteringen zijn duurzaam verankerd, als er sprake is van:




Ownership. De meeste betrokkenen van onze onderwijsgemeenschap willen de
verbeteringen en zetten zich ervoor in.
Saamhorigheid. We staan er samen voor en kijken op een positieve manier
naar onze werkzaamheden.
Organisatie. In onze organisatie zijn de rollen, verantwoordelijkheden en
middelen ingericht op leren en groeien.
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