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Gebed van dank
Vader in de hemel,
Wij danken U voor de wereld waarin wij leven, voor zoveel
schoonheid in uw schepping en voor al het nieuwe dat we
elke dag mogen beleven.
Wij danken U voor elke dag mogen beginnen, voor een
leven van voortdurend beginnen. Elk begin geeft weer hoop,
verwachting en belofte. Als we aan iets nieuws beginnen,
valt niet te voorzien wat er van terecht zal komen. Echter,
zoals een Chinees spreekwoord zegt: “Begin of begin niet,
maar eenmaal begonnen moet je verder”. Al geven we vaak
iets op, toch beginnen we altijd weer opnieuw. Zo krijgt ons
leven gestalte. Als we in staat zijn te herbeginnen, zijn we
ook in staat te leven.
In dit beleidsplan hebben we met zijn allen opgeschreven
waaraan wij willen beginnen om te zorgen dat elke leerling
succesvol kan zijn. Heer, laat ons niet steunen op eigen
inzicht, maar onze toevlucht bij u zoeken. Sterk ons, Heer,
zodat we niet traag zijn, maar toegewijd blijven aan onze
taak. Sterk allen met grote verantwoordelijkheden in het
onderwijs, bestuurders, geestelijken, leidinggevenden,
schooldirecteuren, docenten, vaders en moeders, overige
medewerkers en de overheid. Woon in ons met uw wijsheid.
Help ons, Heer, opdat we één zijn, niet alleen in prettige,
maar ook in moeilijke dagen.
Help ons eerlijk en oprecht te zijn tegenover elkaar zonder
ook maar iemand uit te sluiten. Dan wordt ons onderwijs
een tweede thuis, waar het goed is voor iedereen.
Wellicht komt er wel een periode dat we ons zullen ergeren,
moe worden, het moeilijk vinden, de moed ons in de
schoenen zinkt…. Help ons dan, Heer, dat wij het onderwijs
blijven beleven als een boeiende ontdekkingstocht, die ons
voorbereidt op het grote leven waar wij van dromen.
Geef ons alstublieft uw steun daarbij.
Amen!

‘Droom groot genoeg; ze worden
steeds kleiner, totdat ze op aarde
zijn geland’.

VOORWOORD
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Het is alweer 5 jaar geleden dat wij ons
strategische beleidsplan voor de periode
2011-2015 hebben opgesteld. Met dit nieuwe
strategische beleidsplan, “Een uitdagende
digitale reis naar Excellentia”, geven we weer
richting aan het onderwijs, dat wij met alle
betrokkenen de komende vijf jaar willen
uitvoeren. Een onderwijs, waar leerlingen
genieten van het leren en zich voorbereiden op
de samenleving waarin ze vandaag opgroeien
en de samenleving waar ze in de toekomst
zullen werken.
De samenleving en de wereld waarin onze
leerlingen vandaag opgroeien, ondergaan een
zodanige transformatie dat wel gesproken
wordt van een “digitale revolutie”. In maart
2015 bijvoorbeeld hebben artsen in Israël een
3D-hologram van een hart bij een operatie
gebruikt. In september 2015 is bekend
geworden, dat wetenschappers een systeem
hebben ontwikkeld om een 3d-geprinte
hart te maken, zodat cardiologen zich bij de
voorbereiding op operaties beter kunnen
voorbereiden aan de hand van de individuele
staat van het hart, wat het aantal imperfecties in
operaties kan terugdringen.

we hiermee rekening houden. Daarnaast is er
meer dan ooit extra aandacht nodig voor de
godsdienstige vorming van onze leerlingen om
hen te helpen de juiste keuzes te maken binnen
een steeds digitaliserende samenleving.
Dit visionaire beleidsplan is in de afgelopen
maanden samen met de schooldirecteuren
vertaald in een vijfjarig bestuurlijk
actieprogramma met concrete streefwaarden,
indicatoren en activiteiten voor de komende
5 jaren. Scholen zullen het bestuurlijk
actieprogramma daarna verwerken in hun
nieuwe schoolontwikkelingsplannen. Aan de
hand van onze jaarlijkse kwaliteitsmonitor en

Kinderen en jongeren die in dit digitale tijdperk
opgroeien, kunnen zich geen wereld voorstellen
zonder internettoegang en communicatie
mogelijkheden op elk denkbaar digitaal
apparaat. Ze ontdekken geheel onbevangen
en spelenderwijs nieuwe ontwikkelingen
en toepassingen. Ze behoren volgens de
‘Digital native – Digital immigrant’ theorie van
Mark Prensky (Oetelaar, 2012) tot de groep
‘digital natives’ in tegenstelling tot de ‘digital
immigrants’, volwassenen (ons personeel) die
ontwikkelingen op gebied van ict (hebben)
zien komen en ermee (hebben) moeten leren
omgaan. ‘Digital natives en immigrants’ gaan
op een andere manier om met technologische
ontwikkelingen. Ook onze leerlingen hebben
aandacht gevraagd voor deze discrepantie.
Bij de realisering van onze nieuwe visie zullen

ons jaarlijkse bestuursverslag zullen we de
voortgang van de resultaten meten en volgen.
Waar nodig zullen we het bestuursprogramma
bijstellen. We zijn er van overtuigd, dat
ons nieuwe strategisch beleidsplan met
een inspirerend toekomstbeeld voor onze
organisatie en scholen zal bijdragen aan de
realisatie van de doelstelling van het Rooms
Katholiek Centraal Schoolbestuur ( RKCS),
namelijk de behartiging van de belangen van
onderwijs en opvoeding in Rooms Katholieke
geest.
Ik wens u allen “een uitdagende digitale reis
naar Excellentia!”
Lisette van Lamoen-Garmers
Algemeen directeur
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1 INLEIDING
In april 2015 is de Raad van Bestuur gestart
met het proces om te komen tot een nieuw
beleidsplan. Tijdens een eerste studiedag
met de stafleden is geïnventariseerd
welke resultaten tot nu toe zijn bereikt.
Geconcludeerd is, dat er veel is gerealiseerd
en ook verschillende doelen zijn bereikt,
vooral de financiële transparantie. Maar de
interne communicatielijnen, de planning,
de werkprocessen en het bijhouden van het
eigen vakgebied moeten nog meer verbeterd
worden naast een goed werkende HRMbeleid. Verder moet de werkwijze binnen de
organisatie meer gebaseerd zijn op feiten
en cijfers. Voor wat betreft de gemiddelde
leerresultaten en de examenresultaten
concludeert de staf dat er gewerkt wordt
aan een stijging van deze resultaten wat
echter nog niet is bereikt. Een kleine interne
commissie werd belast met het verder
uitwerken van een nieuwe visie voor 2020 en
het nieuwe strategisch beleidsplan.
In juni 2015 is er een sessie met leerlingen
gehouden om feedback te krijgen over
het huidige onderwijs en de wensen van
jongeren voor het huidige en het toekomstige
onderwijs. Uit deze bijeenkomst is vooral
gebleken, dat leerlingen het belangrijk vinden,
dat het onderwijs leuk en uitdagend is, opdat
leerlingen gemotiveerd worden om naar
school te gaan. Ook de schoolomgeving moet
aantrekkelijker zijn en de huidige didactiek
en leerstof moeten op de schop. Er moet
veel meer geïnvesteerd worden in goede
ICT-faciliteiten (internet/hardware/software)
en in het gebruik van moderne technologie
bij het lesgeven. Ook de ICT-vaardigheden
van de docenten1 en hun vakkennis moeten
worden verbeterd. Jongeren vinden vooral
dat het onderwijs meer bij de tijd moet zijn en
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dat hun onderwijs niet mag achterblijven op
mondiale ontwikkelingen.
De uit deze bijeenkomsten geresulteerde
nieuwe visie en hoofddoelstellingen zijn
bediscussieerd met schooldirecteuren,
docenten, ouders, de Raad van Toezicht,
het Bisdom, het bedrijfsleven en andere
betrokkenen. De verkregen reacties zijn
verwerkt en door de Raad van Toezicht
vastgesteld, waarna het beleidsplan door
de Raad van Bestuur aan de Curaçaose
gemeenschap is gepresenteerd.

Leeswijzer
Het nieuwe strategisch beleid gaat uit van de
missie van de organisatie, de bestaansgrond,
de waarden en identiteit van het RKCS.
De missie verandert niet. In hoofdstuk 1
wordt daarop ingegaan. In hoofdstuk 2
wordt gekeken naar de meest belangrijke
ontwikkelingen in en buiten het onderwijs die
van invloed (kunnen) zijn op ons onderwijs.
Hoofdstuk 3 beschrijft de nieuwe visie voor
de periode 2016 – 2020. De visie werpt een
blik op de toekomst en beschrijft de gewenste
situatie op lange termijn. Op welke wijze wij
dit toekomstbeeld willen bereiken, wordt
uiteengezet in de hoofdstukken 4 en 5.

1
Waar in dit document gesproken wordt van docenten worden alle onderwijsgevenden ( incl. schoolleiding) vanaf het funderend
onderwijs t/m het secundair beroepsonderwijs bedoeld. Waar gesproken wordt van leerlingen worden ook studenten van het SBO
bedoeld.
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1.1 Onze missie
Op Curaçao hebben ouders recht op onderwijs
voor hun kinderen in overeenstemming
met hun godsdienst of levensovertuiging.
Dit recht is opgenomen in artikel 19 van
de nieuwe staatsregeling van het Land
Curaçao. Het omvat de vrijheid van richting
van het bijzonder onderwijs en de vrijheid
van ouders om, op welke godsdienstige of
levensbeschouwelijke grondslag dan ook,
scholen op te richten en in te richten of
cursussen te organiseren.
Het RKCS ontleedt haar bestaansrecht aan
het geven van onderwijs op basis van de
katholieke grondslag. Onze missie luidt als
volgt:

Als enig katholiek schoolbestuur
op Curaçao bieden wij onderwijs
aan kinderen en jongeren op
basis van het katholieke geloof.
Het katholieke geloof is de
inspiratiebron voor alles
wat we doen.
Het doel van de stichting is de behartiging
van de belangen van onderwijs en opvoeding
in rooms katholieke geest. Daarbij zijn de
volgende kernwaarden, zoals uitgedragen
door Jesus Christus, leidend, te weten:








Liefde uitgedrukt in Zorgzaamheid
en Aandacht
Saamhorigheid en Medeleven
Respect en Eerlijkheid (integriteit)
Passie en Verantwoordelijkheid
Vertrouwen en Zelfvertrouwen
Harmonie, Waardering en Voortreffelijkheid

Iedereen die verbonden is aan een school
van het RKCS of het hoofdkantoor, werkt

vanuit onze missie en kernwaarden. Dezen
vormen immers het fundament, waarop wij
het onderwijs binnen onze scholen en het
werk binnen onze organisatie baseren. Onze
missie en kernwaarden veranderen niet,
maar de omstandigheden om deze missie te
realiseren zullen de komende jaren ingrijpend
veranderen. Nieuwe ontwikkelingen en
inzichten zullen meer inzet en investeringen
van de organisatie vragen, terwijl de
begroting van het schoolbestuur ook in de
nabije toekomst onder grote druk zal komen
te staan ten gevolge van bezuinigingen en
krimpende leerlingaantallen. Scholen staan nu
eenmaal niet los van de samenleving.

1.2 Onze katholieke identiteit
De katholieke geloofsovertuiging wordt
uitgedrukt in de cultuur en het schoolklimaat,
in waarden en normen, in symbolen,
rituelen en geloofsuitingen, in de mensen,
het curriculum en in het bijzonder de
godsdienstlessen. De katholiciteit van een
school komt dus niet slechts tot uiting in
het onderricht bij het vak godsdienstleer,
maar ook doordat directie en docenten in
binnen- en buitenschoolse activiteiten zoveel
mogelijk bevorderen, dat de leerlingen
de godsdienstige dimensie van het leven
onderkennen en waarderen. Het gaat om een
vorming waarbij de godsdienstige dimensie
van het leven wordt erkend, gerespecteerd,
voorgehouden en voorgeleefd. De invloed
die de docent heeft op de leerling, staat niet
los van zijn levensbeschouwelijke instelling.
Integendeel. Het is juist deze houding,
die de aard van zijn invloed bepaalt. Onze
leerlingen groeien tegenwoordig in een tijd
met ongekende vrijheden, baanbrekende
ontdekkingen, snel op elkaar volgende
ontwikkelingen en nieuwe inzichten. Hoe
kunnen leerlingen binnen het onderwijs
ondersteund worden om de katholieke
waarden en normen te begrijpen, te
waarderen en te integreren in hun leven?
Hoe kunnen scholen een betere uitdrukking

Religious Education
geven aan de rooms-katholieke identiteit
in deze tijd? Hoe kunnen scholen ervoor
zorgen dat leerlingen een verbinding maken
tussen de kennis en inzichten die zij opdoen
en hun geloof? Hoe kan de driehoek: thuis –
school – parochie versterkt en onderhouden
worden? Welke rol moeten de geestelijken,
de docenten en de ouders daarbij spelen?
Deze vragen moeten steeds vertaald worden
in concrete acties, waarbij de essentie van
de rooms-katholieke identiteit omschreven
wordt.

9

10

1.3 Onze bestuursfilosofie
Het RKCS beheert in het schooljaar 2014/2015
ongeveer 57% van de gesubsidieerde scholen
op Curaçao, dat neerkomt op 53 scholen,18.036
leerlingen en 1229 personeelsleden, van wie
1028 (84%) onderwijzend personeel is en
54 (4.4%) onder de categorie bovenschools
personeel valt. De stichting wordt volgens het
model van “corporate governance” aangestuurd
door een Raad van Toezicht en een Raad van
Bestuur. De Raad van Toezicht oefent toezicht
uit op de Raad van Bestuur. Dat betekent dat
de meeste schoolbestuurlijke bevoegdheden
in mandaat zijn overgedragen aan de
Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is
samengesteld uit een Algemeen directeur, een

Onderwijsdirecteur en een Financieel directeur.
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk
voor de formulering en de uitvoering van het
strategische beleid en de realisatie van de
doelstellingen van de organisatie. De Raad van
Bestuur stelt op grond van het strategische
beleidsplan de kaders waarbinnen de
verschillende afdelingen van het hoofdkantoor
en de schooldirecties min of meer zelfstandig
kunnen opereren. De Raad van Bestuur
werkt op basis van een jaarkalender en een
jaarlijkse beleidscyclus met daarin jaarlijkse
managementrapportages (jaarverslagen).De
Raad van Bestuur rapporteert periodiek aan de
Raad van Toezicht.

1.4 Ons managementmodel
In 2011 heeft het RKCS gekozen om gebruik
te maken van het INK-model voor de
formulering van de strategieën en resultaten
van het strategisch beleidsplan en voor het
monitoren van de voortgang. Aan de basis
van het INK- managementmodel ligt een
II
Leiderschap:

visie op het leren excelleren en verbeteren
van organisaties. Het INK-managementmodel
legt namelijk nadruk op een continu en
cyclisch proces van schoolontwikkeling en
organisatieontwikkeling. Om een excellente
organisatie of school te worden, dient
DO
waardering
door
personeel:

Jaarplanning
jaarverslag

kwaliteitsmonitor

PLAN
III
Personeel:
I
visie
en
beleidsvorming:
SOP
Profilering school

Scholing
Intervisie
POP

IV
cultuuren
schoolklimaat:

VI
management van
processen:

LVS
Doorgaande leerlijnen

waardering door
leerlingen en
ouders:
tevredenheidsonderzoek

aanpassing
schoolgebouw

waardering
door de
maatschappij: toezicht
Inspectie tevredenheidsonderzoek

V
middelen &

voorzieningen:
aanpassing V&V

ACT

leren en groeien

Het INK management model

Figuur 1 INK-managementmodel

STUDY

Eindresultaten:
EFO-toets
Examens

continue verbetering van de schoolpraktijk of
de werkpraktijk in al haar facetten (organisatie
en resultaatgebieden) steeds centraal te staan.
Het stellen van prioriteiten, meet- of ijkpunten
zijn daarbij essentieel.
Het voor het onderwijs aangepast INKmanagementmodel is opgebouwd
uit tien aandachts-gebieden: zes
beleid/organisatiegebieden en vier
resultaatgebieden. In figuur 1 zijn de
gebieden uitgebeeld met voorbeelden
van bijbehorende activiteiten. In de
resultaatgebieden (blauwe gedeelte) worden
de behaalde resultaten aangegeven. Via
het proces van leren en verbeteren vindt
er terugkoppeling plaats van de resultaten
naar de organisatiegebieden (PDCA- of
PDSA-cyclus-, Plan Do Check/Study Act). De
zes beleid/organisatiegebieden zijn visie
en beleidsvorming, leiderschap, personeel,
cultuur en schoolklimaat, middelen en
voorzieningen en onderwijsleerproces/
onderwijs ondersteunende processen.

De vier resultaatgebieden zijn waardering
door klanten/leveranciers, waardering
door medewerkers, waardering door de
maatschappij en de eindresultaten.
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Het INK-model sluit 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
nodig zijn. Door te blijven leren van
ervaringen en feitelijk behaalde resultaten
kunnen wij ons zelf steeds meer ontwikkelen.
Het RKCS heeft in de afgelopen periode haar
bestuursplannen geformuleerd uitgaande
van dit model en scholen hebben hun
schoolontwikkelingsplan ingedeeld naar dit
model.
De ervaring is, dat de introductie van een
dergelijk managementmodel tijd vergt.
Scholen en medewerkers hebben tijd nodig
om te leren werken vanuit een bepaald
managementmodel. We kiezen dan er ook
voor om de komende jaren hetzelfde model te
gebruiken.

Verder zijn er enkele belangrijke kenmerken verbonden aan het INK-model, waar wij nog
steeds achter staan:
1. Inspirerend leiderschap.
Wij willen op basis van een uitdagende koers,
luisteren, inspireren, mobiliseren en het goede
voorbeeld geven.
2. 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.
3. Samenwerking.
Medewerkers stemmen hun persoonlijke doelen,
schooldoelen en bovenschoolse doelen op elkaar af.
4. Resultaatgericht zijn.
Wij (bestuur, directie, bureau, schoolleiders en
docenten) willen ons 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.
5. Continu vernieuwen en groeien.
We willen anders en beter. We richten ons op
duurzame verandering door op de scholen een
cultuur te ontwikkelen waar docenten
gestimuleerd worden om hun lessen steeds
te verbeteren en waar schoolleiders het goede
voorbeeld geven.
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2 Trends en ontwikkelingen
2.1 Onderwijs en economie
Volgens Unesco is onderwijs een van de
snelste en meest efficiënte manieren om de
ontwikkeling van een land te stimuleren en
armoede te bestrijden ( Global Monitoring
Report 2013-2014, januari 2014). Onderwijs
levert namelijk een grote bijdrage aan
economische groei, vooral als niet de
kwantiteit van de productie, maar de kwaliteit
van de productie telt. Dit is vooral het geval
in de kenniseconomie. De inzet van extra
kapitaal of menskracht is niet meer de
belangrijkste bepalende factor van groei,
maar slim werken. Opleiding is daarvan weer
de belangrijkste determinant (Aghion et al.
2009 in adviesrapport WRR, 2013). Daarbij
gaat het, niet zozeer om de formele structuur
van het onderwijs, en zelfs niet primair om de
behaalde diploma’s. De kwaliteit van onderwijs
is cruciaal (Hanushek en Wößmann 2008; Yusuf
en Nabeshima 2012 in adviesrapport WRR,
2013).
In mei 2015 heeft Unesco nieuwe
doelstellingen geformuleerd voor de komende
15 jaren, waarbij het onderwijs als sleutel voor
armoedebestrijding en voor het bereiken
van volledige werkgelegenheid en duurzame
ontwikkeling is herbevestigd (Unesco, 2015).

Een Organisation for Economic Coorporation
and Development (OESO) -analyse in
2014 toont aan dat het verkleinen van
inkomensongelijkheid de economische groei
een impuls geeft. Landen waar de ongelijkheid
in inkomens is afgenomen, groeien sneller dan
landen waar dit juist is toegenomen. Vooral
het verkleinen van de kloof tussen de lagere
middenklasse en de arme bevolking geeft de
meeste groei-impuls. Onderwijs is hierin de
sleutel (OESO, december 2014).

Ook de Europese Raad ziet het ervoor
zorgen, dat de burgers beschikken over de
nodige vaardigheden om te slagen op de
arbeidsmarkt, als een van de belangrijkste
manieren om economische groei en
werkgelegenheid te bevorderen. De Raad
heeft dan ook twee doelen gesteld voor het
onderwijs in 2020: terugbrengen van het
percentage voortijdig schoolverlaten tot
onder de 10% en ervoor zorgen dat ten minste
40% van de bevolking in de leeftijdsgroep
van 30-34 jaar over een diploma in het hoger
onderwijs beschikt.
Volgens de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid (WRR, 2013) zullen
veranderingen steeds sneller
gaan in de economie van de
toekomst. Dit betekent dat
landen zich vooral moeten
richten op ‘leren leren’, op inventiviteit, op
talenkennis en op het vermogen flexibel om
te gaan met allerlei verschillende situaties en
omstandigheden.
Op Curaçao is de overheid in 2015 een traject
gestart om te komen tot een Nationaal
Ontwikkelingsplan Curaçao 2030. Dit plan
wordt opgesteld in samenwerking met lokale
experts en vertegenwoordigers van het ‘United
Nations Development Programme’ (UNDP).
De door de UNDP geformuleerde “Sustainable
Development Goals
(SDGs)”, de zogeheten
“Global Goals”, voor het
jaar 2030 zullen ook voor
Curaçao gaan gelden. Van
de 17 doelstellingen heeft
doelstelling nr. 4 betrekking
op het onderwijs en luidt
als volgt: “Goal 4. Ensure
inclusive and equitable quality education and
promote life-long learning opportunities for
all“.

13

14

Daaronder vallen 10 subdoelen, waarvan het RKCS een belangrijke
bijdrage kan leveren aan de realisering van de volgende drie:

 “By 2030, substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills,
including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship.

 By 2030, ensure that all youth and a substantial proportion of adults, both men and women,
achieve literacy and numeracy

 Build and upgrade education facilities that are child, disability and gender sensitive and provide
safe, nonviolent, inclusive and effective learning environments for all”.
Ook in het nieuwe “Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao” (augustus 2015) zijn doelstellingen
en acties opgenomen waarvan het RKCS een belangrijke bijdrage kan leveren aan de realisering
daarvan, zoals het ervoor zorgen dat onderwijs leuk en aantrekkelijk is en aansluit op de
verwachtingen van de 21e eeuw qua vaardigheden en gebruik van moderne technologie.

2.2 Onderwijsvernieuwingen
In navolging van Nederland heeft Curaçao de
afgelopen jaren verschillende grootschalige
onderwijsvernieuwingen gekend, zoals de
Mammoetwet, de Basisvorming, de Tweede
Fase, het VSBO en het competentiegericht
onderwijs. Daarnaast waren er lokaal ingezette
vernieuwingen, zoals het funderend onderwijs,
het moedertaalonderwijs en het tweetalig
onderwijs door het RKCS.
Evaluaties van onderwijsvernieuwingen in
Nederland (o.a. commissie-Dijsselbloem)
wijzen uit, dat de grootschalige
onderwijsvernieuwingen niet hebben
gebracht wat ze beloofden. Aantoonbare
resultaten, dat het onderwijs inderdaad is
verbeterd, ontbraken vaak. De overgrote
meerderheid van de scholen mist de
capaciteit, zowel op individueel niveau als
op organisatorisch niveau om de innovatie
in praktijk te brengen. De kritiek op de
onderwijsvernieuwingen is meestal niet zozeer
gericht op de doelen van de innovaties, maar
vooral op de innovatiestrategie. Op Curaçao
lijkt de situatie niet veel anders te zijn. Volgens
een onderzoek in 2015 van het ministerie van
onderwijs naar de kwaliteit van het Curaçaose
onderwijs blijkt, dat de uitgangspunten

en doelstellingen van de grootschalige
onderwijsvernieuwingen tussen 2000 en 2014
goed omschreven zijn, maar dat de uitvoering
niet optimaal is verlopen. Hierdoor zijn de
gestelde doelstellingen bijna allemaal niet
behaald (Hellings, 2015).
Onderwijsvernieuwingen zijn meestal volgens
de DD-Research, Development and Diffusionbenadering uitgevoerd, de zogeheten topdownbenadering.

Innovatiestrategieën die een meer bottomup benadering voorstaan zijn de CBAMbenadering (fasen van betrokkenheid)
en de OD-benadering (Organization
Development, organisatieontwikkeling of
de schoolontwikkeling) waarbij de school
als lerende organisatie wordt gezien. De
laatste jaren is vaak gewerkt volgens een
netwerkbenadering, waarbij scholen die
met dezelfde vernieuwing bezig zijn in
een scholennetwerk van een klein aantal
scholen van elkaar leren. Tegenwoordig
wordt steeds meer een combinatie toegepast
van een top-down benadering (vanuit een
op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd
concept aangestuurd) en een bottom-up
benadering waarin de praktijk centraal staat en
lokale en schoolgebonden initiatieven worden
gestimuleerd.
Onderwijsvernieuwing is een kwetsbaar
en complex proces. Onderzoek naar
onderwijsinnovatie in Nederland heeft

uitgewezen, dat het twee tot drie jaar
duurt, voordat een basisschool diepgaande
veranderingen heeft doorgevoerd en een
school voor voortgezet onderwijs vijf tot zes
jaar. Op Curaçao waar vernieuwingen vaak
met veel minder (financiële) ondersteuning
worden ingevoerd, duurt het nog langer,
voordat veranderingen zijn doorgevoerd. Het
steeds vernieuwen van het onderwijs of het
weer compleet of gedeeltelijk terug draaien
van vernieuwingen zonder op deugdelijk
onderzoek gebaseerde argumenten, doch
slechts door kreten uit de samenleving,
is funest voor de duurzaamheid van
onderwijsvernieuwingen. Ook kan in de loop
der tijd de omgeving van de school drastisch
veranderen door bv. veranderingen in de
leerling-populatie, wisseling van docenten
en vooral schoolleiders, inconsistent en
tegenstrijdig onderwijs- en overheidsbeleid.
Elke onderwijsvernieuwing heeft tijd nodig en
is een zaak van zeer lange adem (Miedema, W.
en Stam, M. (2008).

2.3 Onderwijsvernieuwing met ICT
De druk vanuit de samenleving om ‘iets
moderns met technologie te doen’ in
het onderwijs wordt steeds groter. Als
schoolbestuur kunnen we ons niet permitteren
om het gebruik van moderne technologie op
onze scholen uit te stellen, maar ook niet om
kostbare vergissingen te maken of onnodige
risico’s te nemen. Technologie kan een
ondersteunende rol spelen bij vraagstukken als
personaliseren2 (leren op maat), samenwerken
met de omgeving, kwaliteit en meten:
opbrengstgericht werken, en doelmatigheid
en beheersbare kosten (Kennisnet 2014-

2015). Technologie moet echter passen bij
het onderwijsconcept dat past binnen een
schoolorganisatie.
Het in september 2015 gepubliceerd
onderzoek3 van de Organisation for
Economic Co-operation and Development
(OECD) bevestigt, dat het invoeren van
digitale leermiddelen geen garantie is voor
betere leerresultaten wanneer ICT alleen
als toevoeging, als extra middel naast het
bestaande onderwijs, wordt ingezet.

Differentiëren, passend onderwijs en excellentie worden samengevat met de term personaliseren. Personaliseren is
een brede ontwikkeling die wordt gekenmerkt door het meer centraal stellen van de leerling, het goed monitoren van
leerresultaten en het daarop aanpassen van het onderwijsaanbod.
3
Deelnemende landen en economieën: Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Chile, Chinese-Taipei, Colombia,
Denmark, Estonia, France, Hong Kong-China, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Macao-China, Norway, Poland,
Portugal, the Russian Federation, Shanghai-China, Singapore, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United
Arab Emirates en de United States. Nederland heeft niet meegedaan.
2
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In landen die veel hebben geïnvesteerd in
informatietechnologie op scholen, zoals
in Spanje, Noorwegen en Denemarken,
blijkt uit de PISA-test dat de resultaten van
leerlingen niet beter zijn geworden. En in
Australië, Nieuw-Zeeland en Zweden nam de
leesvaardigheid van de leerlingen juist af. Op
de scholen met de beste resultaten, zoals ZuidKorea, de Chinese stad Shanghai, Hongkong en
Japan worden nauwelijks tablets en computers
gebruikt in het onderwijs.
OECD concludeert dan ook, dat scholen:”have
yet to take advantage of the potential of
technology in the classroom to tackle the
digital divide and give every student the skills
they need in today’s connected world. School
systems need to find more effective ways
to integrate technology into teaching and
learning to provide educators with learning
environments that support 21st century
pedagogies and provide children with the
21st century skills they need to succeed in
tomorrow’s world. Technology is the only way
to dramatically expand access to knowledge.
To deliver on the promises technology holds,
countries need to invest more effectively and
ensure that teachers are at the forefront of
designing and implementing this change.
Ensuring that every child reaches a baseline level
of proficiency in reading and mathematics will
do more to create equal opportunities in a digital
world than solely expanding or subsidizing
access tohigh-tech devices and services, says the
OECD.”
Volgens Kennisnet (2014-2015) kunnen
de volgende technologische
ontwikkelingen een belangrijke
rol gaan spelen in het onderwijs
op de korte en de lange termijn.
Op de eerste plaats zal een stabiel
ict-fundament steeds belangrijker
worden voor de invoering van
ICT- vernieuwingen. Daarnaast zijn
er vernieuwingen die te maken
hebben met het fundament, zoals
cloud computing, persoonlijke
apparatuur / devices en betrouwbare

connectiviteit om snel en veilig te kunnen
werken met de benodigde toepassingen op
de beschikbare apparatuur op elke gewenste
plaats en op elk geschikt tijdstip. Twee andere
ontwikkelingen zijn data gedreven onderwijs,
met concrete toepassings mogelijkheden
voor meer gepersonaliseerd onderwijs en
DIY-technologie (Do It Yourself ) belangrijk
voor praktijkgerichter onderwijs met nieuwe
(digitale) vaardigheden. Slimme sensoren
zijn het verst verwijderd nog van praktische
toepassing en de toepassing in het onderwijs
is nog niet concreet.
Belangrijk bij deze ontwikkelingen voor
toepassing in het onderwijs is, dat bestuurders
een juiste balans weten te vinden tussen de
mogelijkheden die een technologietrend biedt
en de timing van de invoering.

In juni 2015 publiceerde de New Media
Consortium (NMC)4 haar jaarlijkse ‘NMC
Horizon Report: 2015 K-12 Edition’. Daarin
staan de belangrijkste trends, uitdagingen
en ontwikkelingen op het gebied van
onderwijstechnologie. De trends met korte
termijn effect zijn een toename van “blended
learning” en de opkomst
van “STEAM-learning 5”.
Midden lange gevolgen
hebben de toename
van het gebruik van
“Collaborative Learning
approaches” en de
verschuiving van
leerlingen van gebruiker
naar maker. Lange
termijn gevolgen zijn
het herdefiniëren van de
wijze waarop de school
werkt en de verschuiving
naar “deeper learning
aproaches”.
Naast trends zijn er ook uitdagingen. Relatief
gemakkelijk op te lossen uitdagingen met
korte termijn gevolgen zijn volgens NMC
de invoering van authentiek leren6 en het
opnemen van technologie als vast onderdeel
van de lerarenopleidingen. Meer ingewikkelde

uitdagingen met middenlange termijn
gevolgen zijn gepersonaliseerd leren en het
herdefiniëren van de rol van de docent. De
grootste uitdagingen met lange termijn effect
is het creëren van ruimte (vrijheid) binnen de
scholen om het onderwijs te vernieuwen en
het onderwijzen van complexe vaardigheden.
De meest belangrijke
technologische
ontwikkelingen tussen
2016 – 2020 zijn Bring
Your Own Device
(BYOD) en Makerspace7
(binnen een jaar of
minder), 3D printen en
Adaptief leren8 (binnen
twee tot drie jaar) en
Digitale Badges en
Wearables (binnen vier
tot vijf jaar). Badges
worden bijvoorbeeld
gebruikt bij de Khan
Academy, waarbij
je badges verdient
door video’s te bekijken over specifieke
onderwerpen. Wearables zijn technologische
apparaten die kunnen worden gedragen door
de gebruikers en waarmee je kunt e-mailen
en andere productieve taken uitvoeren,
bijvoorbeeld de Apple Watch.

De nieuwe Media Consortium (NMC) is een internationale not-profit consortium van meer dan 250 hogescholen,
universiteiten, musea, bedrijven en andere onderwijsorganisaties in de VS, Canada, Europa, Latijns Amerika, Azië en
Australië, gewijd aan de verkenning en het gebruik van nieuwe media en nieuwe technologieën.
5
STEAM is an educational approach to learning that uses Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics
as access points for guiding student inquiry, dialogue, and critical thinking. The end results are students who take
thoughtful risks, engage in experiential learning, persist in problem-solving, embrace collaboration, and work through
the creative process.
6
Authentiek leren is een pedagogische strategie waarbij leerlingen leren aan de hand van echte, real life ervaringen die
hen voorbereiden op de wereld. Door ervaringen uit het dagelijks leven te koppelen aan de (technologische) tools die
leerlingen gebruiken of door contact te leggen met de gemeenschap.
7
Leerlingen moeten divergent leren denken en weten hoe je vervolgens iets ontwerpt én maakt. Dat kan in een
Makerspace, waar het experimenteren met en ontwerpen van nieuwe dingen centraal staat.
8
Adaptief leren is een verfijnde, datagedreven en in sommige gevallen niet-lineaire benadering van instructie en
ondersteuning, die zich aanpast aan en anticipeert op de interacties en eerdere prestaties van de leerling. Deze
leermiddelen kunnen zich aanpassen aan de vooruitgang van de leerling en real-time oefeningen bieden die hij op
dat moment nodig heeft.
4
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In de periode 2010 – 2015 hebben ruim 150
scholen in primair- en voortgezet onderwijs In
Nederland onder de noemer Innovatie Impuls
Onderwijs (IIO) verschillende vernieuwende
aanpakken uitgeprobeerd en onderzocht
met het doel om het dreigende docenten
tekort te ondervangen door te proberen met
minder docenten hetzelfde aantal leerlingen

te onderwijzen, zonder dat dit ten koste
gaat van de onderwijskwaliteit en werkdruk
van docenten. De vernieuwende aanpakken
omvatten innovatieve maatregelen als een
andere inrichting van de schoolorganisatie,
functie differentiatie en/of de inzet van
ICT (veelal ook digitaal onderwijs). Uit de
evaluaties van deze trajecten blijkt dat een
grote mate van betrokkenheid van docenten
en schoolleiders bij de ontwikkeling en
organisatie van het innovatieconcept
belangrijk is om succesvol te innoveren
met digitale middelen. Ook een goede
begeleiding door (bovenschoolse) experts met
kennis van de innovatie en de inzet van een
sterke projectleider naast geschikte fysieke
huisvesting en benodigde ICT-infrastructuur
is cruciaal. Verder wordt een groot beroep
gedaan op de professionaliteit van docenten
en is actie op alle niveaus vereist waaronder
een actieve sturing door een bestuurder, een
stimulerende schoolleider die de ontwikkeling
koppelt aan de lange termijn visie van de
school en een gemotiveerd schoolteam.
Digitale leermiddelen zijn meer dan alleen
de vervanging van een papieren lesboek.
Digitale leermiddelen vergen een nieuwe
manier van lesontwerpen ( e-didactiek)

waar op dit moment nog niet veel ervaring
mee is, ook niet op Curaçao. Bijvoorbeeld bij
‘flipping the classroom’ bereiden leerlingen
de stof thuis achter de computer voor en
toetsen ze op school de verworven kennis en
vaardigheden. Hierbij is verantwoordelijkheid
van leerlingen vereist en vaak ook ouders
met daarnaast een andere aanpak van de
docent. Uit de experimenten met de vier IIOconcepten blijkt dat alleen wanneer leerlingen
gemotiveerd en kundig genoeg zijn om zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor hun
schoolprestaties, deze nieuwe didactische
aanpak de onderwijskwaliteit gunstig kan
beïnvloeden.
In 2015 is het Doorbraakproject Onderwijs
en ICT gestart om o.a. te zorgen dat scholen
in primair- en voortgezet onderwijs in 2017
in staat zijn om ICT en digitaal leermateriaal
optimaal in te zetten in het onderwijsproces
om zo het beste uit de individuele leerlingen
te halen. In de praktijk bleken er namelijk nog
diverse obstakels te zijn die een optimale
toepassing in het onderwijs in Nederland

belemmeren, bijvoorbeeld randvoorwaarden
zoals bandbreedte, benodigde hardware,
kennis en gebruiksvriendelijkheid, een
aanbod van digitale leermiddelen dat nog
onvoldoende aansluit op de behoefte
van scholen en lesmateriaal dat nog
onvoldoende adaptief en flexibel is. Ook voor
vraagstukken, zoals het beschermen van
privacy en het soepel laten samenwerken
van software en leermateriaal, moeten nog
oplossingen gezocht worden. Dit project is
bedoeld om al die problemen aan te pakken
(Doorbraakproject Onderwijs en ICT, 2015).

De vier IIO-concepten waren E-klas & PAL-student, Leerlingen voor Leerlingen, Videolessen en Onderwijsteams in
het voortgezet onderwijs en SlimFit in het primair onderwijs. In SlimFit-scholen wordt gewerkt vanuit een ander
organisatieprincipe. Reguliere klassen worden vervangen door ‘units’ van 70 à 90 leerlingen.
9

2.4 De rol van sociale en
emotionele vaardigheden
Volgens OECD (maart 2015) hebben we een
breed scala van uiteenlopende vaardigheden
nodig om een bijdrage te kunnen leveren
aan de economie, betere sociale resultaten
te steunen en om meer saamhorige en
tolerante samenlevingen te construeren.
Cognitieve vaardigheden zoals lezen, schrijven
en probleemoplossen blijven van cruciaal
belang. Maar mensen met sterke sociale en
emotionele basisvaardigheden gedijen beter
in een zeer dynamische arbeidsmarkt en
snel veranderende wereld. De ontwikkeling
van sociale en emotionele vaardigheden
gaat echter niet altijd van nature. Kinderen
hebben soms hulp nodig bij het ontwikkelen
van sociale en emotionele vaardigheden die
een rol spelen bij bijvoorbeeld het nastreven
van doelen, het met anderen samenwerken
en het omgaan met emoties. In wezen is
de ontwikkeling van sociale en emotionele
vaardigheden van jongeren even belangrijk
als de cognitieve ontwikkeling om een
evenwichtige persoonlijkheid te creëren en
hun karakter te versterken. Voorbeelden zijn
zorgzaamheid, doorzettingsvermogen en

gevoel van eigenwaarde. De OECD stelt dan
ook dat het investeren in de ontwikkeling
van deze vaardigheden centraal zal moeten
staan om de talrijke sociaal-economische
uitdagingen te kunnen aangaan en om te
kunnen zorgen voor welvarende, gezonde,
betrokken, verantwoordelijke en gelukkige
burgers.
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2.5 De 21st century skills
Kinderen en jongeren die in het digitale
tijdperk opgroeien, hebben andere
vaardigheden en competenties nodig om
goed in de kennissamenleving te kunnen
functioneren, te kunnen werken en om zich
levenslang door te kunnen ontwikkelen: de
‘21ste century skills’.
Er zijn in de literatuur verschillende
omschrijvingen. We hanteren in ons
beleidsplan de volgende vaardigheden
(Kennisnet, 2013): samenwerken,
probleemoplossend vermogen, ictgeletterdheid, creativiteit, kritisch denken,
communiceren, en sociale en culturele
vaardigheden naast een betrokken,
ondernemende en nieuwsgierige houding
(figuur 2).
Kinderen en jongeren in de nieuwe
kennissamenleving leren bovendien niet meer
alleen in scholen, ze leren vaak en veel buiten
school.
Waar vroeger het onderwijs de plek was om
te leren en de nadruk op kennisoverdracht

Figuur 2: 21st-century-skills (Kennisnet, 2013)

lag, is het onderwijsvan nu en de toekomst
niet meer de belangrijkste plek om te leren
en ligt de nadruk meer op het ontwikkelen
van de 21ste century skills en een proces
van een leven lang leren om zich flexibel te
kunnen opstellen en aanpassen aan de steeds
veranderende omstandigheden in leven, leren
en werken.
De grote vraag is op welke wijze deze
vaardigheden in het onderwijs geleerd
moeten worden. Kunnen ze worden
geïntegreerd in het huidige onderwijs of is
er een geheel nieuwe onderwijsparadigma
(zienswijze) nodig? Zeker is dat onze
huidige scholen en docenten drastische
veranderprocessen moeten doormaken,
willen we onze leerlingen een eerlijke kans
geven in een kennissamenleving.
Ons onderwijs zal in ieder geval meer gericht
moeten zijn op kennisconstructie, actief
leren, vakoverstijgende projecten, blended
learning met rijk gebruik van ict en interactie
binnen en buiten school. De docent zal naast
lesgeven ook als een coach van leerlinggestuurde leerprocessen moeten optreden.
Lessen zullen meer gebaseerd moeten zijn op
analyse, synthese en evaluatie van informatie/
kennis.

2.6 Uitdagingen komende jaren
Het is niet verwonderlijk dat welvarende
landen gebouwd zijn op grond van een
goed en sterk onderwijssysteem. Een
onderwijssysteem waar de verschillende
partners goed samenwerken, ouders, school,
bevoegde gezagsorganen, overheid en
vakbonden. Het onderwijssysteem op Curaçao
heeft verschillende veranderingen ondergaan.
Invoering van moedertaalonderwijs en
tweetalig onderwijs hebben echter niet
geleid tot de verwachte en duidelijk
betere resultaten. De factoren die daartoe
hebben geleid zijn talrijk en hebben vooral
te maken met de manier waarop deze
vernieuwingstrajecten zijn uitgevoerd. Ook
de samenwerking tussen de verschillende
actoren in ons onderwijs blijft gebrekkig.
Onderwijs en onderwijsvernieuwing
zijn belangrijke instrumenten
om de richting waarin
onze samenleving
zich ontwikkelt te
bepalen. Als schoolbestuur
staan wij voor grote
uitdagingen in het
onderwijs, willen we een
kennissamenleving helpen
bouwen. Het huidig onderwijs
kent vele vraagstukken die
zich niet gemakkelijk laten oplossen. Een
te grote groep leerlingen beheerst de
basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen
onvoldoende. Het Expertisecentrum voor
Toetsen & Examens (ETE ) heeft samen met
Cito in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar
de resultaten van de Eindtoets Funderend
Onderwijs (EFO). Ze concluderen dat
een groot gedeelte van de leerlingen,
zeker driekwart, de kerndoelen nog niet
in voldoende mate beheerst. EFO meet
resultaten op het terrein van de Nederlandse
taal, Papiamentu en Rekenen. Volgens deze
onderzoekers kan het niveau niet verhoogd
worden zonder rigoureuze maatregelen, zoals

onderwijstijdverlenging door bv. op vroegere
leeftijd met onderwijs te beginnen of meer
onderwijsuren per jaar of een extra jaar
funderend onderwijs.
Het aantal geslaagden in het VSBO en de
Havo blijft steken rond 75% in tegenstelling
tot het Vwo, dat schommelt rond 85%. Ook
het SBO vertoont geen consistent stijgende
lijn in het aantal geslaagden. Bovendien
is de schooluitval volgens de Census 2011
nog steeds erg hoog, bijna 35%. Bijna 22%
van jongeren op Curaçao tussen 15-24 jaar
heeft geen startkwalificatie (SBO niveau
2). Daarnaast vormen o.a. verouderde
schoolgebouwen, tekort aan docenten,
onvoldoende beheersing bij
docenten van de Nederlandse
taal en van het rekenen,
onvoldoende ICTvaardigheden van het
personeel, geweld op
school en criminaliteit
onder jongeren,
grote problemen
om de komende
jaren te trotseren.
Bij het formuleren van
een nieuwe visie voor
de komende vijf jaren houden we rekening
met deze uitgangssituatie en de hier
boven beschreven trends en ontwikkelingen.
In ons nieuwe strategische beleidsplan
hebben we dan ook in ieder geval aandacht
voor:







een hoge onderwijskwaliteit;
een voldoende beheersing van de
basisvaardigheden lezen, schrijven en
rekenen;
de versterking van het katholieke geloof als
inspiratiebron voor alles wat we doen;
de kwaliteit van docenten /de kennis en
vaardigheden, vooral ICT- vaardigheden;
de jonge leeftijd, vooral de kleuterperiode;

21

22








het leren ‘leren’;
de sociaal- emotionele vaardigheden en de
21st century skills;
de praktische vaardigheden (techniek) en
CAV vanaf het funderend onderwijs;
de versterking van de talen en ons tweetalig
onderwijsmodel;
de doorstroming uit het FO naar het VO,
o.a. de EFO-toets;
een goede aansluiting van het VSBO op het







SBO en het SBO op de arbeidsmarkt;
de leerlingenzorg binnen de scholen;
het keuzeproces in het VO en
loopbaanbegeleiding;
het gebruik van onderwijsresultaten om de
kwaliteit te meten en beleid te formuleren;
de innovatiestrategie en het
onderwijsmodel bij de inzet van ICT;
het ICT-fundament en de digitale veiligheid
van leerlingen en leerlingendata.
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3 Onze visie voor 2020
“Education is not
preparation for life,
Education is life
itself”, is een bekende
uitspraak van John
Dewey. Daarmee
wilde hij benadrukken dat het onderwijs niet
alleen een voorbereiding is op de toekomst,
maar vooral van betekenis moet zijn voor het
huidige leven van een kind. Kinderen moeten
kunnen genieten tijdens het leerproces en
ze moeten kunnen groeien tot volwaardige
burgers. Ook Paus Francis stelt dat onderwijs
gelijk is met het geven van leven. Het leren
is geweven in elke gebeurtenis of ervaring
die ons leven vorm geeft en ons maakt
tot de persoon die we zijn. Het onderwijs
moet daarom een zo realistisch mogelijke

weerspiegeling zijn van het huidige leven van
het kind zoals dat thuis, in de buurt, of op de
speelplaats ervaren wordt, maar tegelijkertijd
ook een weerspiegeling van het leven van een
kind in de toekomstige wereld.
Onze leerlingen leven in een wereld die
continu snel en drastisch verandert. Het
kan niet meer zo zijn dat leerlingen de
basisvaardigheden als lezen, schrijven
en rekenen onvoldoende beheersen.

En het kan ook niet meer zo zijn dat het
onderwijs niet systematisch werkt aan de
beheersing van de zogeheten 21ste century
vaardigheden. We kunnen het niet langer
permitteren dat een relatief grote groep
leerlingen niet doorstroomt naar het hoogste
onderwijsniveau. Onze leerlingen missen
de boot en kunnen in de toekomstige
samenleving niet adequaat functioneren met
alle andere negatieve gevolgen die daaruit
voortvloeien. Met onze kracht als grootste

“In 2020 is het Rooms Katholiek
onderwijs op Curaçao een uitdagende
digitale reis naar Excellentia!”

schoolbestuur en trendsetter moeten we
hogere eisen gaan stellen en hoog reiken:
reach high! We moeten gaan voor digitaal
onderwijs en Excellentie!
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Daarom presenteren we hier onze nieuwe
visie voor de toekomst. We omschrijven onze
nieuwe visie voor de komende vijf jaren als
volgt:
Wij gaan de jeugd van Curaçao onderwijs
van topkwaliteit bieden met hoge eisen en
aandacht voor het individuele talent. Elke
leerling moet het fijn vinden om naar school
te gaan, omdat school ervaren wordt als een
uitdagende, boeiende en avontuurlijke reis.
Een reis waar leerlingen in een digitale
omgeving vertoeven op weg naar het digitale
land Excellentia, waar het excelleren in alles
wat men doet een vanzelfsprekendheid is.
We gaan onze leerlingen ontwikkelen
tot creatieve, talentvolle, digivaardige en
verantwoordelijke burgers, die uitmuntend en
succesvol willen zijn in alles wat ze doen en
bereid zijn zich in te zetten voor het algemeen
belang naast het eigen belang.

We bieden dan ook onderwijs dat uitdagend
en fascinerend is, maar bovenal onderwijs
waar elke leerling daadwerkelijk de kans krijgt
op eigen tempo en naar eigen capaciteiten
uit te blinken, excellent te zijn. Dit onderwijs
realiseren we met een efficiënte en effectieve
inzet van moderne technologieën binnen een
nieuw en modern onderwijsaanpak/model.
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4 Hoofddoelstellingen 2016 – 2020
Uitgaande van onze missie, onze nieuwe visie
en de beschreven ontwikkelingen hebben
we de volgende vier hoofddoelstellingen
geformuleerd die we in de komende
vijf jaren willen realiseren, waarbij we
moderne technologie zullen gebruiken ter
ondersteuning van de realisatie van onze visie:
excellentie bereiken.

De vier hoofddoelstellingen zijn:






Hoge kwaliteit bereiken.
Onderwijs vernieuwen met ICT.
Gelijke kansen garanderen.
Katholieke identiteit, welzijn en
sociaal- emotionele ontwikkeling
bevorderen.

4.1 Hoge kwaliteit bereiken
We willen onze leerlingen de middelen geven
die ze nodig hebben om hun potentieel
volledig te benutten en hun talenten te
ontwikkelen, ongeacht hun individuele
omstandigheden. Door het stellen van
hoge verwachtingen en hoge eisen zullen
leerlingen uitgedaagd worden om een hoog
niveau te bereiken en de basisvaardigheden
als lezen, schrijven en rekenen en ICTvaardigheden goed te leren. Er zal meer
aandacht zijn voor opbrengstgericht werken
en resultaatgericht werken. Docenten zullen
de vorderingen van hun leerlingen tijdens
de les kunnen volgen via een volgsysteem.
Leerlingen zullen veel meer betrokken worden
in hun eigen leerproces. Betrokkenheid van de
leerling is cruciaal, want door meer betrokken
te zijn met zijn of haar eigen leerproces, kan
een leerling succesvoller zijn in het leren van
de basisvaardigheden, maar ook de creatieve
vakken. In het onderwijs zal een effectief
en juist gebruik van technologie in de klas
worden toegepast. Docenten zullen leerlingen
leren ‘leren’ en relevante innovatieve
leerervaringen creëren die leerlingen
nieuwsgierig maken en hen inspireren om hun
passie te volgen.
De kwaliteit van het leren van een leerling
is nauw verweven met de kwaliteit van de

docenten, de schoolleider, maar ook het
bovenschools personeel. We zullen daarom
ook voor hen de lat hoog leggen. Het continu
werken aan de eigen professionalisering ofwel
zelfprofessionalisering, zal centraal staan. We
zullen ook meer volgens de principes van

Evidence-Based Education (EBE)10 gaan werken
en waar nodig vanaf het funderend onderwijs
vakdocenten en andere professionals
inzetten om de kwaliteit van de instructie te
verbeteren.

Het gaat om het gebruik van op wetenschappelijke basis verkregen kennis voor verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Een manier van werken in het onderwijs waarbij steeds gebruik wordt gemaakt van een aanpak, een methode of een project waarvan bekend is dat er positieve effecten mee zijn behaald.
10
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Een onderwijs gericht op excellentie heeft ook
gevolgen voor de schoolinfrastructuur en de
inrichting van het schoolgebouw. Immers de
inrichting van een klaslokaal heeft een groot
effect op het welzijn en welbevinden, de sfeer,
de concentratie en de manier van werken.
Verschillende factoren spelen hierbij een
rol zoals bewegingsvrijheid, binnenklimaat,
verlichting, kleurgebruik, akoestiek en keuze

4.2

van meubilair en materialen. Het leerstof
jaarklassensysteem is nog steeds het meest
gangbare model, dat dient als basis voor
de indeling van het schoolgebouw en
bijbehorende schoolinfrastructuur. Maar
er zijn andere modellen mogelijk om het
klassikale systeem te doorbreken zoals het
diffuus model 11 , het kloostermodel en het
lineair model (van Loon, 2012).

Onderwijs vernieuwen met ICT

We willen op grotere schaal digitale
leermiddelen en ICT in het onderwijs gaan
gebruiken. Niet alleen voor het lesgeven,
maar ook voor het volgen van toetsresultaten,
leerachterstanden van leerlingen, de
prestaties van een school en ook de financiële
verantwoording. We zullen daarbij een grote
mate van betrokkenheid van docenten en
schoolleiders vragen voor de ontwikkeling
en organisatie van een innovatieconcept om
succesvol te innoveren met digitale middelen.
Digitaal onderwijs is immers niet de
vervanging van het papieren lesboek en/
of de docent. Om ICT op onderwijskundig

verantwoorde wijze toe te passen en ICT in
het onderwijs meer kans van slagen te geven,
zullen we volgens het Vier in balans-model
( Kennisnet, juni 2015), aandacht moeten
besteden aan vier randvoorwaarden (figuur 3):



de ontwikkeling van een visie ten
aanzien van ICT binnen een
school;



de ICT- bekwaamheid van de
docent om onderwijsdoelen met
ICT te bereiken;



de digitale content en



de ICT-infrastructuur.

Figuur 3: Het Vier in balans-model

Bij het jaarklassen model is er sprake van aparte klaslokalen, vaak gelegen rond een centrale ruimte. Het diffuus
model is een volledig open model waar de school georganiseerd is volgens homogene stamgroepen; onder-, midden- en bovenbouw én niveaugroepen door elkaar. In het schoolgebouw is de open ruimte ingedeeld in leerzones
met daarin functionele hoeken, werkplekken, instructieboxen, stilteplekken etc. Het kloostermodel en lineair model
zijn tussenvormen. De school is ook in deze modellen georganiseerd op basis van homogene stamgroepen; onder-,
midden- en bovenbouw én niveaugroepen door elkaar. Er wordt echter gewerkt vanuit een combinatie van klassikaal
en volledig open.

11

De docent zal leerlijnen moeten ontwerpen
en implementeren en digitaal vaardig moeten
zijn. Immers, als leerlingen digitaal vaardiger
moeten worden, moet de docent zelf digitaal
vaardiger zijn. Een docent hoort immers
boven de stof te staan. De docent zal ook
de vakinhoud op een didactisch effectieve
wijze moeten onderwijzen. Dit betekent
onder meer, dat de docent kennis bezit om de
juiste ICT-hulpmiddelen in te zetten om het
vakinhoudelijke leerproces van de leerling te
ondersteunen.
Digitaal onderwijs vraagt om een digitale
didactiek: een nieuwe manier van
lesontwerpen ( e-didactiek). Bij het leren in
een digitale wereld spelen allerlei factoren
een rol die te maken hebben met het wat,
wie, waar en wanneer van het leren. De taak
van het onderwijs is het faciliteren van het
leren van leerlingen en zorgen dat leren
leidt tot goede leerprestaties (Brand-Gruwel,
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2012). We zullen uitzoeken hoe het onderwijs
ingericht kan worden, gebruik makend van
de technologische mogelijkheden, om deze
leerprocessen zo goed mogelijk te faciliteren,
rekening houdend met wie er leert, wat
er wordt geleerd en waar en wanneer er
wordt geleerd. Digitaal onderwijs kan ook
onze tekort aan docenten verlichten, maar
het vergt dan een andere inrichting van de
schoolorganisatie.

4.3 Gelijke kansen garanderen
We willen dat elk kind zich welkom en
aanvaard voelt op school, want dat bevordert
het leren en geeft de leerling meer kans om
te slagen. Onderwijs creëert kansen en dat
moet voor elke leerling gelden. Onze scholen

zullen dan ook plaatsen zijn waar elke leerling,
binnen een cultuur van hoge verwachtingen
(excellentie), succes kan hebben. Onze
scholen zullen plaatsen zijn, waar docenten
en leerlingen respect voor elkaar hebben en
waar niets leerlingen in de weg staat om hun
potentieel te bereiken. Elke leerling zal de
mogelijkheid hebben om te slagen, ongeacht
afkomst, cultuur, etniciteit, geslacht, gender,
taal, fysiek en intellectueel vermogen, ras,
religie, geslacht, seksuele geaardheid, sociaaleconomische status of andere factoren. Door
gebruik te maken van nieuwe concepten, als
“gepersonaliseerd leren”, zullen we leerlingen
de kans geven hun talenten te ontwikkelen en
te laten zien wat ze hebben geleerd. We zullen
gebruik maken van ervaringen in landen
en scholen met uitgeprobeerde nieuwe
onderwijsconcepten. Hiertoe zullen we de
capaciteit van onze scholen versterken en
ouders meer betrekken bij het leerproces van
hun kind om betere prestaties te realiseren.
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4.4

Katholieke identiteit, welzijn en sociaalemotionele ontwikkeling bevorderen

We zullen naast investeren in moderne
technologie ook sterk investeren in de
ontwikkeling van sociaal- emotionele
vaardigen van onze leerlingen. We weten
immers dat naast lezen, schrijven en rekenen
onze leerlingen ook andere vaardigheden,
zoals doorzettingsvermogen, veerkracht
en creatief denken, moeten ontwikkelen
om excellent te kunnen zijnin de toekomst.
Samen met een diep gevoel van medeleven
en empathie voor anderen, zullen we onze
leerlingen de kennis en vaardigheden
meegeven die ze nodig hebben om zich te
ontwikkelen tot actief betrokken burgers.
Onze leerlingen zullen de vaardigheden en
competenties ontwikkelen die nodig zijn om
goed in de kennissamenleving te kunnen
functioneren: de ‘21st century skills’.
We zullen dan ook uitzoeken welke

programma’s succesvol zijn ingevoerd in het
onderwijs en welke instrumenten gebruikt
kunnen worden om de sociaal- emotionele
ontwikkeling te meten en te volgen.
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5 RESULTATEN 2016 - 2020
Tijdens de bijeenkomsten met de
stafleden, leerlingen, schooldirecteuren,
docenten, ouders, de Raad van Toezicht,
het Bisdom, het bedrijfsleven en andere
stakeholders zijn zeer waardevolle
ideeën en voorstellen aangedragen voor
het realiseren van onze doelstellingen.
Deze bijdragen zijn samengebundeld
in een aantal resultaten. De resultaten
maken duidelijk hoe de geformuleerde
hoofddoelstellingen gerealiseerd gaan
worden. Elk resultaat is dan ook zo
concreet mogelijk geformuleerd, zodat
het helder is “wat er klaar is als het klaar
is“.
De resultaten zijn per hoofddoelstelling
ingedeeld volgens de zes beleid/

organisatiegebieden uit ons
managementmodel. In bijlage 1 geven
we een tijdsplanning voor de beoogde
resultaten naast een aanduiding van
de bronnen waarmee wij de realisatie
van deze resultaten zullen monitoren
en meten. In ons bestuursprogramma
zullen we de streefwaarden en
indicatoren per resultaat aangeven als
ook de activiteiten, die zullen worden
uitgevoerd om de afgesproken resultaten
te bereiken. Scholen en afdelingshoofden
van het hoofdkantoor zullen aan de
hand van het bestuursprogramma hun
schoolontwikkelingsplannen ofwel hun
afdelingswerkplannen voor de komende
jaren opstellen.

5.1 Hoge kwaliteit bereiken
Resultaten Visie en beleidsvorming
Vanaf het schooljaar 2016/2017 werken
alle scholen en het hoofdkantoor
aan de uitvoering van een nieuw
schoolontwikkelingsplan ofwel programma en
afdelingsplannen, waarin concrete
activiteiten zijn uitgewerkt om de
overeengekomen nieuwe visie,
hoofddoelstellingen en resultaten
uiterlijk in 2020 te realiseren. Er
vinden regelmatig tussentijdse
evaluaties plaats en de voortgang
van de resultaten wordt via een
digitaal (kwaliteitsmanagement)
systeem door de directie
gemonitord. De uitvoering wordt
tevens gedocumenteerd zodat
resultaten met harde cijfers kunnen
worden verantwoord.
Er is een nieuw onderwijsconcept in
uitvoering waarbij de (wettelijk) vastgestelde
kerndoelen, eindtermen en doorgaande

leerlijnen steeds het uitgangspunt zijn.
Daarbij wordt op elke school een duidelijk
taalbeleid gehanteerd voor de talen
Papiamentu, Nederlands, Engels en Spaans
om de kansen van leerlingen te optimaliseren
en taalachterstanden weg te werken.

Scholen beschikken over kerndoelen voor
godsdienstonderwijs en er wordt methodisch
en structureel gewerkt aan de bevordering
van de katholieke (kern) waarden en normen.
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Resultaten Leiderschap
Vanaf het schooljaar 2016/2017 werken
schooldirecties als team samen met het
personeel bewust, systematisch, cyclisch
en doelgericht aan het verbeteren van de
leerprestaties en de sociaal-emotionele
resultaten van leerlingen. Resultaten
worden jaarlijks gemeten en besproken
met het schoolteam ter verbetering van de
opbrengsten van de school. Schooldirecties
dragen het nieuwe onderwijsconcept uit
en ondersteunen het schoolteam bij de
invoering daarvan. Zij passen innovatieve

leiderschapspraktijken toe en zorgen
op de afgesproken momenten voor de
vereiste verantwoording aan de hand van
digitale volg- en rapportagesystemen.
Leidinggevenden van het hoofdkantoor
zorgen voor een doel – en resultaatgerichte
ondersteuning van de schooldirecties zodat
de leerlingen, de ouders, het vervolgonderwijs
en het bedrijfsleven tevreden zijn
met de resultaten. De gehanteerde
vernieuwingsstrategie is een combinatie van
een top-down-benadering en een bottom-upbenadering.

functiegroep vastgestelde competenties,
bekwaamheidseisen (o.a. ICT- geletterdheid
en digitale didactiek ) en referentieniveaus
in voldoende mate te (blijven) beheersen.
Docenten werken volgens de principes
van opbrengstgericht werken (OGW) in
combinatie met handelingsgericht werken
(HGW) en effectieve instructie. Er is sprake van
een moderne en zakelijke HRM beleid met de
nodige (digitale) instrumenten/handboeken
en docent zijn is een door de samenleving
gewaardeerd beroep. Bovenschools zijn
de werkprocessen aangescherpt en de
ondersteunende processen (ICT-HRMREPRO) zijn beter onderkend. Werkprocessen
en communicatielijnen zijn duidelijk
en schriftelijk vastgelegd en worden
regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
Herdefiniëring van de verschillende functies
van het bovenschools personeel is per 2020
gerealiseerd.

Resultaten Personeel
In 2020 is elke school en het hoofdkantoor een
professionele op excellentie gerichte lerende
organisatie met voldoende, meer jonge,
gemotiveerd, spiritueel gevormd, bekwame
en tevreden personeel dat merendeels
beschikt over het vereiste opleidingsniveau.
In deze lerende organisatie professionaliseert
elk personeelslid zichzelf continu om, de per

Ziekteverzuim van het personeel en van
de leerlingen is minimaal o.a. door het
stimuleren van een gezonde leefstijl.
Docenten en schooldirectie evalueren hun
eigen functioneren regelmatig via een
digitaal feedbacksysteem. Bovenschools
evalueren leerlingen, ouders of andere klanten
regelmatig het functioneren van het hele
personeel via een digitaal systeem.
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Resultaten Cultuur en schoolklimaat
In 2020 zijn scholen aan de hand van een
sociaal en fysiek veiligheidsplan ontwikkeld
tot veilige leef- en werkplekken die als een
“community center” van de wijk functioneren,
waar (m.n. minder draagkrachtige) ouders
en leerlingen na schooltijd gratis gebruik
kunnen maken van de ICT- voorzieningen van
de school. Ouders worden als partners met
behulp van moderne communicatiemiddelen
betrokken in het onderwijs van hun
kinderen en krijgen waar wenselijk en
mogelijk vanuit deze “community center”
opvoedingsondersteuning en ICT- vorming.
Leerlingen breiden hun leerervaringen uit
door te participeren aan community-based
activiteiten naast burger- en humanitaire,
wetenschappelijke, sport en artistieke
activiteiten vanuit deze “community center”
als onderdeel van het schoolcurriculum.

Resultaten Middelen en
voorzieningen
In 2020 maken scholen gebruik van
zonne-energie en worden alle ruimten
gekoeld. Schoolgebouwen en –terreinen
zijn veilig, schoon, goed onderhouden,
goed toegankelijk voor leerlingen met
beperkingen, ondervinden minder
of geen last van geluidsoverlast en
zien er kindvriendelijk uit. Ook de

sportvoorzieningen zijn optimaal (zie ook
“community center”). Verder zijn de scholen
milieuvriendelijk en water/energiezuinig.
Het “Go Green” concept is bekend en wordt
gestimuleerd. Ook de sportvoorzieningen zijn
optimaal (zie ook “community center”) en er
zijn voldoende en opgeleide sportdocenten.
Er is op alle scholen geïnvesteerd in nieuwe
technologieën, design, inventaris en
infrastructuur nodig voor de realisering
van het nieuwe onderwijsconcept op basis
van blendedlearning. Daartoe zijn de ICTvoorzieningen en de ondersteuning door
ICT-medewerkers optimaal, zodat leerlingen
en docenten overal op school digitaal en
online bezig kunnen zijn met elkaar en in
netwerken overal ter wereld. Ook de digitale
(leerlingvolg) systemen zijn optimaal, zodat
de leerprestaties en de sociaal-emotionele
resultaten van leerlingen, zowel door de
leerlingen zelf, als door de docenten en de
ouders, gevolgd kunnen worden.

Resultaten Onderwijsprocessen
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Onderwijsleerprocessen
In 2020 is het percentage voortijdig schoolverlaten teruggebracht tot onder de 15%
en er slaagt meer dan 80% van de examenkandidaten van het VSBO, Havo, Vwo en
het SBO. Meer dan 50% van de leerlingen in het funderend onderwijs beheerst de
kerndoelen van vooral Papiamentu, Nederlands en rekenen in voldoende mate.
Zo ook de beheersing van het Engels en het Spaans. Verder is het aantal leerlingen
dat naar het VSBO doorstroomt
gedaald onder de 60%. Het leren
van de leerling staat steeds
centraal en gepersonaliseerd
leren is ingebed in de scholen.
Lessen en toetsen worden
voor 40% digitaal aangeboden
en leerlingen krijgen direct
feedback waardoor zij de stof
kunnen bijhouden en ook op
tijd feedback krijgen op wat
ze fout doen. De individuele
leervorderingen worden digitaal
en real-time bijgehouden, zodat het onderwijsaanbod daarop wordt aangepast.
Leerlingen ontplooien op alle onderwijsniveaus hun talenten optimaal en leren
de 21st Century skills beheersen. Ze krijgen op alle niveaus ook onderwijs in
innovatie, science (wetenschap en techniek), kunst en cultuur, creativiteit en
ondernemerschap en andere praktische vaardigheden. Ze zijn gemotiveerd voor
“life long learning”, kunnen zich zelfstandig redden en kunnen met hun diploma
overal ter wereld doorstuderen. Er zijn kerndoelen voor het (funderend) speciaal
onderwijs vastgesteld en er is, waar mogelijk en gewenst, meer uniformiteit
tussen de scholen voor speciaal onderwijs. Aansluiting op vervolgonderwijs (ook
vanuit het speciaal onderwijs) en de arbeidsmarkt is optimaal. Leerlingen worden
opgeleid om aan de lokale vraag voor bv. automonteurs, klusjesmensen, docenten,
verplegers enz. te beantwoorden.

Onderwijsondersteunende processen
De aansturing van de scholen en het
hoofdkantoor is transparant en voldoet aan
de vereisten van corporate governance. De
communicatie en informatievoorziening
zijn goed en zoveel mogelijk wordt ICT
daarvoor ingezet. Er wordt zoveel mogelijk
gewerkt op basis van op wetenschappelijke

basis verkregen kennis om de kwaliteit te
verbeteren en scholen maken zoveel mogelijk
gebruik van een aanpak, een methode,
ICT/technologie of een project waarvan
bekend is, dat er positieve effecten mee zijn
behaald (EBE). De schooltijd en het rooster
zijn aangepast om rekening te houden met
de beste leer – en prestatiemomenten van
leerlingen.
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5.2 Onderwijs vernieuwen met ICT
Resultaten Visie en
beleidsvorming
Vanuit een bovenschools vastgestelde
ICT- beleidsplan voeren scholen de
komende vijf jaren het ICT- beleid uit
op grond van een eigen visie van ICT
binnen de school. In het bovenschools
ICT- beleidsplan is het begrip technologie
en de gekozen ICT-leermiddelen voor een
ieder duidelijk omschreven en worden de
vier randvoorwaarden volgens het Vier
in balansmodel uitgewerkt. Scholen worden bij de invoering van dit beleid bijgestaan door een
bovenschools helpdesk en ICT- medewerkers, die jaarlijks de toepassing van ICT bij het lesgeven
meten.

Resultaten Leiderschap
De schooldirectie heeft een duidelijke
visie ten aanzien van ICT binnen een
school en beschikt over voldoende ICTkennis en goede ICT- vaardigheden om het
schoolteam aan te sturen bij de invoering
van het ICT- beleid op school. Daarnaast
heeft de schooldirectie voldoende kennis
van leerlijnen en ICT- hulpmiddelen om
niet alleen de docenten te ondersteunen
in een juist gebruik van ICT- hulpmiddelen
(software en hardware)bij het lesgeven,
maar ook bij het volgen van het leerproces
van de leerlingen. De kwaliteit van het
onderwijs wordt met een online instrument
gemonitord.

Resultaten Personeel
In 2017 is van elk personeelslid de
ICT- vaardigheid en/of mediawijsheid
bepaald op grond van vooraf vastgestelde
bekwaamheidseisen (competenties) en
bekwaamheidsniveau (competentieniveau).
Uitgaande hiervan volgt elk personeelslid een
individueel traject om uiterlijk in 2020 het
vereiste niveau te bereiken. De docent durft
digitaal les te geven en is in staat de vakinhoud
op een (e-) didactisch effectieve wijze te
onderwijzen en weet de juiste ICT- hulpmiddelen
in te zetten om het vakinhoudelijke leerproces
van de leerling te ondersteunen. Docenten
ondersteunen elkaar hierbij. Ook de beheersing
van het Engels bij docenten is gemeten
en er wordt structureel gewerkt aan de
verbetering hiervan. Bovenschools is er een
constant aanbod van scholing (ook online)
om de diverse (ICT) competenties te blijven
verbeteren. Docenten worden bijgestaan door
een bovenschools helpdesk. Een innovatieteam
van het hoofdkantoor volgt de belangrijkste
technologische ontwikkelingen zowel
internationaal als lokaal en adviseert de directie
en de scholen ten aanzien van de noodzakelijke
vernieuwingen in het onderwijs op dit terrein.
Door toepassing van moderne technologieën is
het tekort aan docenten verminderd.

Resultaten Cultuur en
schoolklimaat
Scholen communiceren digitaal met
ouders en ouders hebben online
toegang tot de leerresultaten van
hun kinderen. Ouders worden als
partners met behulp van moderne
communicatiemiddelen betrokken in het
onderwijs van hun kinderen en krijgen
indien dat wenselijk en mogelijk is, ICTvorming vanuit de “community center”.
Om een compleet beeld te krijgen van
het schoolklimaat wordt met behulp
van een digitaal programma gegevens
van bv. incidenten geregistreerd en
geanalyseerd. Scholen beschikken
ook over een online instrument om
de sociale veiligheid in het handelen
van leerkrachten, leerlingen en ouders
vorm te geven, zodat iedereen zich
veilig voelt en optimaal kan leren en
werken. Verder beschikken scholen
over een ICT-protocol om het gebruik

van devices te regelen en eventuele
gevaren bij het gebruik van sociale
media, o.a. cyberpesten, te voorkomen.
Docenten zijn daartoe ook getraind.
Ouders, leerlingen en leerkrachten
communiceren onderling en/of met

anderen, ook in het buitenland, via
een digitaal platform om ervaringen
en informatie over het onderwijs
uit te wisselen. De school staat
vooral wat betreft ICT dichter bij de
belevingswereld van de leerlingen.

Resultaten Middelen en voorzieningen
In 2020 wordt in het onderwijs gewerkt vanuit de principes van BYOD waarbij de aanschaf
van betaalbare devices voor leerlingen en docenten gefaciliteerd wordt door de school. Een
innovatieteam van het hoofdkantoor volgt de belangrijkste technologische ontwikkelingen zowel
internationaal als lokaal en adviseert de directie en de scholen ten aanzien van de noodzakelijke
investeringen in het onderwijs op dit terrein. De toegang tot het internet is gratis en alle scholen
kunnen op een veilige manier gratis gebruik maken van een Wi-Fi-netwerk dat door de overheid is
gesubsidieerd. De ICT- infrastructuur (hardware en software) inclusief de elektravoorziening nodig
voor de realisering van het nieuwe onderwijsconcept is optimaal en goed beveiligd en scholen
werken met Wifi. Distance-learning is technisch mogelijk en de benodigde apparatuur is bij de tijd.
Alle lesmateriaal is minimaal voor 50% via cloud computing 24/7 voor leerlingen toegankelijk. Ook
de digitale (leerlingvolg-)systemen zijn optimaal, zodat de leerprestaties en de sociaal-emotionele
resultaten van leerlingen zowel door de leerlingen zelf als door de docenten en de ouders gevolgd
kunnen worden. Er is een goed beheer van de ICT- voorzieningen en de digitale leermiddelen, die
regelmatig worden afgeschreven en vervangen.
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Resultaten Onderwijsprocessen
Onderwijsleerprocessen
Lessen en toetsen worden voor 40% digitaal
aangeboden en leerlingen krijgen direct
feedback waardoor zij de stof kunnen
bijhouden en ook op tijd feedback krijgen
op wat ze fout doen. Leerlingen krijgen
minder huiswerk en nakijkwerk van docenten
is tot een minimum gedaald, zodat de
docent meer tijd heeft voor coachen van
de leerlingen. Docenten zijn geschoold in
het coachen van leerlingen. De individuele
leervorderingen worden digitaal en real-time
bijgehouden, zodat het onderwijsaanbod

en een brede belangstelling voor moderne
technologieën te ontwikkelen. Basiskennis
informatica is vanaf het voortgezet onderwijs
een vereiste. Leerlingen maken kennis met
moderne technieken zoals Aquaponics,
3-4Dprinting enz. Ze gebruiken programma’s
als Makerspace om te leren ontwerpen.
Ze leren coderen en programmeren. Er is
voldoende aandacht voor de motorische
ontwikkeling van kinderen en aan het eind
van het funderend onderwijs beheersen
leerlingen de kernvakken in voldoende mate.
Ze maken gebruik van online programma’s
om zelfstandig te oefenen om de leerstof te
beheersen en de aangeboden kennis uit te
breiden ( verrijken). Moderne e-methodieken
zoals Flipping the classroom, distancelearning
worden toegepast. Door op correcte wijze
invoeren van digitaal onderwijs, wordt aan
grotere groepen met gemengde leeftijden les
gegeven.

Onderwijsondersteunende
processen

daarop wordt aangepast. Leerlingen en
docenten gebruiken tablets of andere devices
in de lessen. Vanaf het funderend onderwijs
krijgen leerlingen ICT/media- educatie om
voldoende ICT- vaardigheden, mediawijsheid

Scholen kunnen hun behoefte aan
ondersteuning en scholing via een online
instrument aangeven en bijhouden, zodat
maatwerk kan worden geleverd. De sociaalemotionele ontwikkeling van leerlingen,
vooral kwetsbare leerlingen met verschillende
behoeften, wordt aan de hand van een
digitaal systeem gevolgd. ICT wordt gebruikt
om het differentiëren in de klas (bij instructie
en in de lesstof ) te realiseren.

5.3

Gelijke kansen garanderen
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Resultaten Visie en
beleidsvorming
In 2020 zijn onze scholen plaatsen waar
de ontwikkeling van elke leerling digitaal
gevolgd wordt om het bereiken van hun
potentieel te bewerkstelligen, ongeacht
afkomst, wijkgebied, cultuur, etniciteit,
geslacht, taal, fysiek en intellectueel
vermogen, ras, religie, geslacht, seksuele
geaardheid, sociaal- economische status
of andere factoren. De eisen t.a.v. de kwaliteit van het aangeboden onderwijs zijn hetzelfde
voor alle scholen. Alle scholen stellen dezelfde hoge eisen aan de prestaties van leerlingen en
van docenten vanuit een cultuur van hoge verwachtingen (excellentie) binnen de school.

Resultaten Leiderschap
De schooldirecties zijn getraind en in staat docenten
te ondersteunen om individuele handelingsplannen
op te stellen en uit te voeren voor leerlingen die dat
nodig hebben, zodat zij hun potentieel bereiken.
Schooldirecties beschikken over een goede kennis
van de leerstof, de kerndoelen en eindtermen om
de docenten daarbij adequaat te begeleiden. De
schooldirecteur zorgt dat de docenten, behalve bij
de toetsmomenten, continu de ouders betrekken
bij het leerproces van hun kind met behulp van een
digitaal systeem.

Resultaten Personeel
Het personeel op school is getraind
en in staat leerlingen met specifieke
leerbehoeften, ook in geval van
hoogbegaafdheid, adequaat te begeleiden
en uit te dagen om hun potentieel te
bereiken. Docenten kunnen adequaat
omgaan met verschillen. Systematisch en
bewust werken aan de versterking van het
zelfvertrouwen van (vooral de zwakkere)
leerlingen, ook buiten de lessen, is te zien
in het gedrag en taal van de docenten.
De docenten zijn getraind en in staat om
de meeste gedrag- en leerproblemen in
de klas zelf aan te pakken en maken bij
ernstige situaties optimaal gebruik van
de externe deskundigen van het SMAT en
andere externe zorgstructuren. Via een
digitale helpdesk krijgen scholen extra
ondersteuning van externe deskundigen
zoals maatschappelijke werkers en
psychologen naast voldoende interne
ondersteuners zoals remedial teachers en
IB’ers.
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Resultaten Cultuur en schoolklimaat
Op school heerst een sfeer van respect voor elkaar
en voor de leerlingen en hun ouders. Leerlingen
beschikken over leerlingenraden en ouders over
ouderraden/commissies. Docenten en ouders
volgen samen met behulp van een digitaal systeem
de ontwikkeling van de leerlingen en ouders worden
waar nodig bijgestaan om hun kind (deren) te
helpen, ook in geval van hoogbegaafde leerlingen.
Ouders krijgen waar wenselijk en mogelijk vanuit de
“community center” of ergens anders opvoedingsondersteuning en specialistische hulp van externe
deskundigen. In 2020 is de betrokkenheid en
participatie van ouders verdubbeld en beschikken
alle scholen over een goed functionerende
ouderraad of oudercommissie.

Resultaten Middelen en
voorzieningen
Scholen beschikken over gelijkwaardige
infrastructuur en apparatuur. De
inrichting van de klaslokalen is
zodanig, dat er een rijke, krachtige en
betekenisvolle leeromgeving wordt
gecreëerd om het leerproces van
leerlingen optimaal te bevorderen.
De inrichting is gebaseerd op
een beleid, dat rekening houdt
met aspecten, die op grond van
wetenschappelijk onderzoek invloed
hebben op het leerproces zoals de
luchtkwaliteit, akoestische kwaliteit,
verlichting, temperatuur, kleur en
geur. Leermiddelen sluiten aan bij de
belevingswereld van de Curaçaose
leerlingen als wereldburgers.
Schooltransport is kindvriendelijk en
functioneert optimaal. Het bedrijfsleven
wordt structureel betrokken bij
het onderwijs om o.a. waar nodig
leerlingen ( op afstand) te adopteren.
Vrijwilligers en ouders worden ingezet
om te helpen bij het leerproces van
leerlingen o.a. bij het lezen en rekenen.

Resultaten Onderwijsprocessen
Onderwijsleerprocessen
In 2020 zijn de docenten getraind en in staat om binnen de groep of klas te differentiëren en
houden rekening met de individuele capaciteiten en behoeften van leerlingen. Het leer- en
ontwikkelingsproces van elke leerling wordt digitaal gevolgd en voor zowel de zorgleerlingen, de
hulpbehoevende leerlingen als de hoogbegaafde leerlingen met specifieke leerbehoeften zijn de
lessen en didactiek daarop aangepast. Er is aandacht voor talent-ontwikkeling. Docenten werken
volgens de principes van opbrengstgericht werken (OGW) in combinatie met handelingsgericht
werken (HGW) om, vooral leerlingen die zwak zijn of dreigen uit te vallen, extra lessen te geven
binnen het reguliere schoolprogramma. In 2020 beheerst elke leerling de vaardigheden lezen,
schrijven en rekenen in voldoende mate. Individuele (ook verborgen) talenten (cognitief, creatief,
sociaal bv ICT, schrijven, sport, muziek, theater, onderzoek doen, ondernemerschap, wiskunde,
dans, kunst, ‘invention’, ‘business’, spiritueel, etc. etc.) worden geïnventariseerd en leerlingen
krijgen specifieke ondersteuning om hun talenten binnen en/of buiten de school verder te
ontplooien.

Onderwijsondersteunende processen
Een innovatieteam van het hoofdkantoor zorgt
voor de nodige analyses en informatie over
wetenschappelijke onderzoeken en/of “good
practices”, om vooral het onderwijs aan minder
bedeelde leerlingen en risicoleerlingen te
verbeteren. Scholen beschikken over de nodige
protocollen ( bv. lezen en dyslexie, rekenen en
dyscalculie en/of leer- en gedragsproblemen)
om leerlingen op correcte wijze te ondersteunen. Via het volgsysteem worden achterblijvende
leerlingen opgespoord en de juiste ondersteuning gegeven (adequate handelingsplan). De
schooltijd en het rooster zijn aangepast om rekening te houden met de specifieke behoeften van
de zorgleerlingen. De plaatsing van leerlingen in het speciaal onderwijs verloopt soepel en er zijn
geen wachtlijsten door een adequate aanpak binnen het regulier onderwijs.
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5.4 Katholieke identiteit, welzijn en sociaalemotionele ontwikkeling bevorderen
Resultaten Visie en beleidsvorming
Elke school werkt aan de versterking van de katholieke identiteit volgens vastgestelde kerndoelen
en eindtermen, (digitale) programma’s en methoden. Godsdienst is op alle onderwijsniveaus een
verplicht vak, dat meetelt voor het doorstromen en het eindexamen. RK-scholen onderscheiden
zich van andere scholen, doordat het katholieke geloof en Jesus Christus inspiratiebron zijn voor
alles wat men doet. Elke school werkt aan de hand van een digitaal programma systematisch aan
de ontwikkeling van vaardigheden en competenties, zoals samenwerken, probleemoplossend
vermogen, ICT- geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele
vaardigheden, en een ondernemende en nieuwsgierige houding: ‘21ste century skills’. Ook
hanteert elke school een sociaal veiligheidsbeleid gericht op preventie van incidenten, pesten,
geweld en ander ongewenst gedrag. In 2020 is het aantal leerlingen met sociaal- emotionele
problemen op alle scholen verminderd.

Resultaten Leiderschap
In 2020 ervaren de leerlingen,
het personeel en de ouders,
dat de schoolleiding positief
bijdraagt aan het schoolklimaat.
Scholen gebruiken een digitaal
programma om de sociaalemotionele ontwikkeling van de
leerlingen te meten en bieden
desgewenst extra ondersteuning.
De schooldirectie heeft kennis van
methodieken en instrumenten die
succesvol worden toegepast om de
sociaal- emotionele ontwikkeling
te bevorderen. De school heeft
inzicht in de beleving van de
sociale veiligheid door leerlingen
en personeel en in incidenten die
zich op het gebied van de sociale
veiligheid voordoen.

Resultaten Personeel
Het personeel toont zich betrokken bij de school en
fungeert als rolmodel voor de leerlingen. Communicatie
binnen de school is op basis van wederzijds respect en
de katholieke kernwaarden. Zowel de leerlingen als het
personeel tonen in hun gedrag, dat ze in staat zijn rekening
te houden met de gevoelens en de behoeften van anderen
en kunnen anderen in hun waarde laten. Het personeel
werkt op een uitdagende wijze aan de bevordering van de
katholieke (kern) waarden en normen bij de leerlingen en
zijn daarvoor o.a. door IKD getraind. Ook krijgen scholen
ondersteuning door een geestelijke begeleider of pastoor.
De docenten zijn getraind en in staat om de meeste
gedrag- en leerproblemen in de klas zelf aan te pakken.
Het welzijn van het personeel wordt bevorderd aan de
hand van een modern en zakelijk HRM beleid.

Resultaten Cultuur en
schoolklimaat

Resultaten Middelen en
voorzieningen

Er is op school aantoonbaar aandacht
voor het welzijn en de sociaal
emotionele ontwikkeling van elke
leerling. Elke leerling (en docent) voelt
zich geaccepteerd en er heerst een
gezonde sfeer van wederzijds respect.
Leerlingen en personeel voelen zich
veilig op school en betrokken bij de
school. Ouders tonen zich betrokken
bij de school door de activiteiten die
de school daartoe onderneemt. Binnen
de school heerst een open, gezonde en
transparante cultuur waarin leerlingen,
personeel en ouders samenwerken
om het welzijn van elke leerling te
bevorderen en de leerprestaties te
verbeteren. Ouders en leerlingen
zijn tevreden over het onderwijs- en
zorgaanbod.

Scholen maken optimaal gebruik van
de externe deskundigen van het SMAT
en andere externe zorgstructuren.
Leerlingen kunnen waar nodig, ook
na schooltijd, gebruik maken van een
vertrouwenspersoon en een sociaal
vangnet. Via een digitale helpdesk krijgen
scholen extra ondersteuning van externe
deskundigen, zoals maatschappelijke
werkers, psychologen, orthopedagogen,
naast voldoende interne ondersteuners
zoals remedial teachers en IB’ers. Scholen
beschikken over mogelijkheden om
het consumeren van gezond voedsel
binnen de school beschikbaar te
maken. Voor leerlingen die dat nodig
hebben, beschikken de scholen over een
voedselprogramma en een naschoolse
opvang.
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Resultaten Onderwijsprocessen
Onderwijsleerprocessen
Docenten maken gebruik van een uitdagende digitaal
programma/methode waarmee ze aan de sociaal
emotionele ontwikkeling en de “21st century skills” en de
studievaardigheden van de leerlingen kunnen werken
binnen de schoolrooster. Docenten besteden systematisch
aandacht aan de spirituele ontwikkeling, de persoonlijke
ontwikkeling (zoals mindfullness), loopbaanoriëntatie en de
algemene ontwikkeling van de leerlingen, hun rechten en
plichten. De Cultureel Artistieke Vorming (CAV) of Culturele en
Kunstzinnige Vorming (CKV) neemt een belangrijke plaats in
bij de beoordeling van de leerresultaten van leerlingen. In het
schoolprogramma is er tijd voor community-based activiteiten naast humanitaire activiteiten om de sociale
vaardigheden van leerlingen te bevorderen. Leerlingen houden zich goed staande in de maatschappij,
doordat ze cognitief, emotioneel, sociaal, spiritueel en sportief gevormd worden. Er is een goede balans
tussen de ontwikkeling van de ICT-vaardigheden en de sociaal-emotionele vaardigheden.
Onderwijsondersteunende processen
Scholen beschikken over een programma voor talentontwikkeling voor alle leerlingen en een
naschoolse opvang met een voedselprogramma voor leerlingen die dat nodig hebben. Er is een goede
samenwerking tussen scholen en voorscholen. Waar dat nodig is, maken scholen gebruik van (externe)
ondersteuningprogramma’s om ouders te helpen bij de opvoeding en het leerproces van kun kinderen.
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SLOTWOORD

STRATEGISCH
BELEIDSPLAN

RKCS
2016 - 2020

SLOTWOORD
Ons strategische beleidsplan geeft de richting, waarin wij het onderwijs de komende
5 jaar zullen vernieuwen. We beseffen heel goed dat het om een ambitieus plan gaat
en dat we, zowel qua tijd als qua geld, extra zullen moeten investeren om de gewenste
vernieuwingen te realiseren en te verduurzamen.
Binnen de grenzen van de huidige wetgeving en de beschikbare middelen zullen we
samen met enkele scholen stapsgewijs ons nieuwe onderwijsconcept invulling geven,
uitproberen en evalueren. We gaan o.a. nieuwe e- didactiek uitproberen zoals “flipping
the classroom”. Met behulp van digitale volgsystemen zullen de docenten de vorderingen
van iedere leerling bijhouden en inspringen waar nodig is. We zullen in het funderend
onderwijs zorgen dat elke docent zijn of haar kennis op een bepaald gebied, bv. rekenen
en wiskunde, verder ontwikkelt, zodat we met vakleerkrachten kunnen werken. Waar nodig
zullen we gebruik maken van vakdocenten op andere scholen ofwel in het buitenland via
“distance learning”. De ervaringen die een school opdoet, zullen we geleidelijk overdragen
aan andere scholen. Op alle scholen zullen we werken aan een gefaseerde invoering van
het nieuwe onderwijsconcept om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen.
We zullen in eerste instantie met de bestaande financiële middelen de uitvoering
van ons strategische beleidsplan starten. Een stapsgewijze invoering van het nieuwe
onderwijsconcept moet ons ook inzicht geven in de directe en de indirecte kosten om een
“School van Excellentia”, een excellente school te creëren en de beoogde hoge kwaliteit te
realiseren. We zullen op grond van deze ervaringen de overheid en derden benaderen voor
extra fondsen. We zullen samen prioriteiten moeten stellen.
Ons strategisch beleidsplan is omgezet in een vijfjarig bestuurlijk actieprogramma
met concrete streefwaarden, indicatoren en activiteiten. Scholen zullen het bestuurlijk
actieprogramma verwerken in hun nieuwe schoolontwikkelingsplannen. Aan de hand
van onze jaarlijkse kwaliteitsmonitor en ons jaarlijkse bestuursverslag zullen we de
voortgang van de resultaten meten, volgen en verantwoorden. Waar nodig zullen we het
actieprogramma bijstellen.
We zijn er van overtuigd, dat ons nieuwe strategisch beleidsplan zal bijdragen aan de
behartiging van de belangen van onderwijs en opvoeding in Rooms Katholiek geest en de
toekomst van onze leerlingen.
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De zes beleid/organisatiegebieden zijn:
INK 1 Visie en beleidsvorming
INK 2 Leiderschap
INK 3 Personeel
INK 4 Cultuur en schoolklimaat
INK 5 Middelen en voorzieningen
INK 6 Onderwijsleerproces/ondersteunende processen
De resultaten zijn in drie termijnen verdeeld:
K.T. = korte termijn (1- 2 jaar ); Ml.T. = middellange termijn (3- 4 jaar ); L.T. = lange termijn (5 jaar of
meer ).
Bij de bron/source of verification worden de bronnen vermeld die gebruikt kunnen worden om
40
gegevens te verkrijgen waarmee geëvalueerd zal worden
of een bepaald resultaat is bereikt.
Hoofddoelstelling 1: Hoge kwaliteit bereiken (33 resultaten)

NR.

1

2

3

Resultaten
INK 1 Visie en beleidsvorming
Alle scholen en het hoofdkantoor
werken o.b.v. het nieuwe strategisch
beleidsplan aan de uitvoering van
een nieuw bestuursprogramma,
schoolontwikkelingsplan of
afdelingsplan. Er vinden regelmatig
tussentijdse evaluaties plaats en de
voortgang van de resultaten wordt
via een digitaal (kwaliteits‐
management) systeem door de
directie gemonitord. De uitvoering
wordt tevens gedocumenteerd zodat
resultaten met harde cijfers kunnen
worden verantwoord.
Er is een nieuw onderwijsconcept in
uitvoering waarbij de (wettelijk)
vastgestelde kerndoelen, eindtermen
en doorgaande leerlijnen steeds het
uitgangspunt zijn. Daarbij wordt op
elke school een duidelijk taalbeleid
gehanteerd voor de talen
Papiamentu, Nederlands, Engels en
Spaans om de kansen van leerlingen
te optimaliseren en
taalachterstanden weg te werken.
Scholen beschikken over kerndoelen
voor godsdienstonderwijs en er
wordt methodisch en structureel
gewerkt aan de bevordering van de
katholieke (kern)waarden en
normen.
INK 2 Leiderschap
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diploma overal ter
digitale volg‐
en rapportagesystemen.
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Ml.T.

x

KM en KTO
Jaarverslagen

L.T.

Bron: Source of
verification
KM
Jaarverslagen
LVS/Digitaal
SOP
volginstrument voor de
sociaal‐emotionele
ontwikkeling

x

x

Toetsen/Examens
Inspectie
Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen

x

Lesprogramma
Toetsen/EFO‐toets
Inspectie
Jaarverslagen

x

Toetsen/EFO‐toets
Inspectie
Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor (KM)
KM en LVS
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Toetsen
Digitaal systeem
KM
Toetsresultaten
Inspectie

x

x
x

x

Digitaal systeem

x
x

Digitale tool (bv iSELF)
Jaarverslagen
Klanttevredenheids‐
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
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tijd feedback
feedback krijgen
krijgen op
op wat
wat ze
ze fout
fout
tijd
doen.
doen.
27
De individuele
individuele leervorderingen
leervorderingen
27
De
xx
worden
digitaal
en
real‐time
worden digitaal en real‐time
bijgehouden, zodat
zodat het
het
bijgehouden,
NR. Resultaten
K.T. Ml.T. L.T.
onderwijsaanbod
daarop
wordt
onderwijsaanbod daarop wordt
aangepast.
INK
1 Visie ontplooien
en beleidsvorming
28
Leerlingen
ontplooien
op alle
alle
xx
op
1
Alle
scholen
en
het
hoofdkantoor
x
onderwijsniveaus hun
hun talenten
talenten
onderwijsniveaus
werken
het nieuwe
leren
de 21st
21ststrategisch
Century
optimaalo.b.v.
en leren
de
Century
beleidsplan
aan de
uitvoering
van
skills beheersen.
beheersen.
Ze
krijgen
ook
op
Ze krijgen ook
op
een
nieuw bestuursprogramma,
onderwijs in
in innovatie,
innovatie,
alle niveaus
onderwijs
schoolontwikkelingsplan
of
(wetenschap en
en techniek),
techniek),
science (wetenschap
afdelingsplan.
Er vinden
regelmatig
cultuur,
creativiteit
en
en
kunst en cultuur,
creativiteit
tussentijdse
evaluaties
plaats en de
ondernemerschap
en andere
andere
ondernemerschap
en
voortgang
de resultaten
wordt
praktische van
vaardigheden.
Ze zijn
zijn
vaardigheden.
Ze
via
een
digitaal
voor “life
“life long
long learning”,
learning”,
gemotiveerd voor
(kwaliteitsmanagement)systeem
zelfstandig redden
redden en
en
kunnen zich zelfstandig
door
de
directie
gemonitord.
De
hun diploma
diploma overal
overal ter
ter
kunnen met hun
uitvoering
wordt tevens
doorstuderen.
wereld doorstuderen.
gedocumenteerd
resultaten
kerndoelenzodat
voor het
het
xx
Er zijn kerndoelen
voor
29
met
harde
cijfers
kunnen
worden
speciaal onderwijs
onderwijs
(funderend) speciaal
verantwoord.
vastgesteld en
er is, waaren er is, waar
einddoelen
2
Er
is
een
nieuw
onderwijsconcept
in
x
mogelijk en gewenst,
meer
gewenst,
meer
uitvoering
waarbij
de
(wettelijk)
uniformiteit tussen
tussen de
de scholen
scholen voor
vastgestelde
kerndoelen,
voor
speciaal
onderwijs. eindtermen
speciaal
onderwijs.
en
doorgaande
leerlijnen steeds (ook
het
30
Aansluiting
op
xx
op vervolgonderwijs
vervolgonderwijs
(ook
uitgangspunt
zijn.
Daarbij
wordt
op
vanuit het speciaal
onderwijs)
en
de
speciaal onderwijs) en de
elke
school een
duidelijk
arbeidsmarkt
is
Leerlingen
is optimaal.
optimaal.taalbeleid
Leerlingen
gehanteerd
voor
worden opgeleid
om
aan
opgeleidde
omtalen
aan de
de lokale
lokale
Papiamentu,
Nederlands,
Engels
vraag voor bv.
automonteurs,
bv. automonteurs, en
Spaans
om
de kansen
van leerlingen
klusjesmensen,
docenten,
verplegers
klusjesmensen,
docenten,
verplegers
te
optimaliseren
en
enz. te beantwoorden.
beantwoorden.
taalachterstanden
weg te werken.
INK 6b Onderwijsondersteunende
Onderwijsondersteunende
x
3
Scholen
beschikken
over kerndoelen
processen
voor
godsdienstonderwijs
en er het
31
De aansturing
aansturing van
van de
de scholen
scholen en
en het xx
wordt
methodisch
en
structureel
hoofdkantoor
is
transparant
en
hoofdkantoor is transparant en
gewerkt
aande
de bevordering
van de
voldoet aan
de vereisten
vereisten van
van
katholieke
(kern)waarden en
corporate
corporate governance.
governance. De
De
normen.
communicatie
en
informatie‐
communicatie en informatie‐
44
INK 2 Leiderschap
voorziening
voorziening zijn
zijn goed
goed en
en zoveel
zoveel
4
Vanaf
hetwordt
schooljaar
2016/2017
mogelijk
ICT
ingezet.
mogelijk
wordt
ICT daarvoor
daarvoor
ingezet. x
werken schooldirecties samen met
32
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt op
x
het
schoolteam
bewust,
22februari
2016,
laatste
conceptversie.
basis
van
op wetenschappelijke
basis
22februari
2016,
laatste
conceptversie.
systematisch,
cyclisch
en doelgericht
verkregen kennis om de kwaliteit te
aan het verbeteren van de
verbeteren en scholen maken zoveel
leerprestaties en de sociaal‐
mogelijk gebruik van een aanpak, een
emotionele resultaten van leerlingen.
methode, ICT/technologie of een
Resultaten worden jaarlijks gemeten
project waarvan bekend is dat er
en besproken met het schoolteam ter
positieve effecten mee zijn behaald
verbetering van de opbrengsten van
(EBE).
de
school.
33
De schooltijd en het rooster zijn
x
aangepast om rekening te houden
5
Schooldirecties dragen het nieuwe
x
met de beste leer – en
onderwijsconcept uit en
prestatiemomenten van leerlingen en
ondersteunen het schoolteam bij de
leerlingen bewegen meer tijdens de
invoering daarvan. Zij passen
lessen.
innovatieve leiderschapspraktijken
6
11
16
toe en zorgen op de afgesproken
momenten
voor
de vereiste
Strategisch
Beleidsplan
RKCS
2016 - 2020
verantwoording aan de hand van
Hoofddoelstelling
2: Onderwijs
vernieuwen met ICT (34 resultaten)
digitale volg‐
en rapportagesystemen.
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Digitaalsysteem
systeem
Digitaal
Bron: Source of
verification

Digitaletool
tool(bv
(bviSELF)
iSELF)
Digitale
Jaarverslagen
SOP

Lesprogramma
Lesprogramma
KM
KM
Inspectie
Inspectie
Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen
KTO
KTOen
enKM
KM
Inspectie
Inspectie
Jaarverslagen
Jaarverslagen

Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor
(KM)
KTO
KTO
Digitaal
Digitaalsysteem
systeem

KM
Toetsresultaten
Inspectie
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen

Rooster
Jaarverslagen
Klanttevredenheids‐
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie

lessen.

6

11

16

Hoofddoelstelling 2: Onderwijs vernieuwen met ICT (34 resultaten)
NR.

Resultaten

INK 1 Visie en beleidsvorming
1
Vanuit een bovenschools
vastgestelde ICT‐ beleidsplan en
implementatieplan voeren scholen
de komende vijf jaren het ICT‐ beleid
uit op grond van een eigen visie van
ICT binnen de school. In het
bovenschools ICT‐ beleidsplan is het
begrip technologie en de gekozen
ICT‐leermiddelen voor een ieder
duidelijk omschreven en worden de
vier randvoorwaarden volgens het
Vier in balansmodel uitgewerkt.
2
Scholen worden bij de invoering van
dit beleid bijgestaan door een
bovenschools helpdesk en ICT‐
medewerkers, die jaarlijks de
toepassing van ICT bij het lesgeven
meten.
INK 2
Leiderschap
2Leiderschap
3
De schooldirectie heeft een duidelijke
visie ten aanzien van ICT binnen een
school en beschikt over voldoende
ICT‐ kennis en goede ICT vaardig‐
heden om het schoolteam aan te
sturen bij de invoering van het ICT‐
beleid op school.
4
De schooldirectie heeft voldoende
kennis van leerlijnen en ICT‐
hulpmiddelen om de docenten te
ondersteunen in een juist gebruik van
ICT‐ hulpmiddelen (software en
hardware) bij het lesgeven maar ook
bij het volgen van het leerproces van
de leerlingen.
5
De kwaliteit van het onderwijs wordt
met een online instrument
gemonitord.
INK 3 Personeel
6
In 2017 is van elk personeelslid de
ICT‐ vaardigheid en/of mediawijsheid
bepaald op grond van vooraf
22februari
2016, laatstebekwaamheidseisen
conceptversie.
vastgestelde
(competenties) en
bekwaamheidsniveau
(competentieniveau). Uitgaande
hiervan volgt elk personeelslid een
individueel traject om uiterlijk in
2020 het vereiste niveau te bereiken.
7
De docent durft digitaal les te geven
en is in staat de vakinhoud op een
(e‐) didactisch effectieve wijze te
onderwijzen en weet de juiste ICT‐
hulpmiddelen in te zetten om het

K.T.

Ml.T.

L.T.
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Bron: Source of
verification

x

ICT‐ beleidsplan
KM

x

Bovenschools helpdesk
Metingen en KM
ICT‐ beleidsplan

x

ICT‐ beleidsplan
KM
Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem

x

Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
Inspectie

x

KM en Jaarverslagen

x
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Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
Nascholingsregister

x

Lesprogramma
KM
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Inspectie
Schoolbezoekverslagen
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NR.
7
1

8

9

2
10

11
3
12

13
4

14

15
5

vastgestelde bekwaamheidseisen
(competenties) en
bekwaamheidsniveau
(competentieniveau). Uitgaande
hiervan volgt elk personeelslid een
Resultaten
individueel traject om uiterlijk in
2020 het vereiste niveau te bereiken.
INK
1 Visiedurft
en beleidsvorming
De docent
digitaal les te geven
Alle
scholen
en
het
hoofdkantoor
en is in staat de vakinhoud
op een
werken
o.b.v. het
nieuwewijze
strategisch
(e‐) didactisch
effectieve
te
beleidsplan
de uitvoering
onderwijzenaan
en weet
de juistevan
ICT‐
een
nieuw bestuursprogramma,
hulpmiddelen
in te zetten om het
schoolontwikkelingsplan
of van de
vakinhoudelijke leerproces
afdelingsplan.
Er vinden regelmatig
leerling te ondersteunen.
Docenten
tussentijdse
evaluaties
plaats en de
ondersteunen
elkaar hierbij.
voortgang
van de
De beheersing
vanresultaten
het Engelswordt
bij
via
een
digitaal
docenten is gemeten en er wordt
(kwaliteitsmanagement)systeem
structureel gewerkt aan de
door
de directie
gemonitord. De
verbetering
hiervan.
uitvoering
wordt
Bovenschools is ertevens
een constant
gedocumenteerd
zodat
resultaten
aanbod van scholing
(ook
online) om
met
harde
cijfers
kunnen
worden
de diverse (ICT) competenties te
verantwoord.
blijven verbeteren. Docenten worden
Er
is een nieuw
bijgestaan
dooronderwijsconcept
een bovenschoolsin
uitvoering
waarbij
de (wettelijk)
helpdesk.
vastgestelde
kerndoelen,
eindtermen
Een innovatieteam
van het
en
doorgaande
leerlijnen
steeds
het
hoofdkantoor volgt de belangrijkste
uitgangspunt
zijn.
Daarbij
wordt
op
technologische ontwikkelingen zowel
elke
school eenals
duidelijk
taalbeleid
internationaal
lokaal en
adviseert
gehanteerd
voor
de
talen
de directie en de scholen ten aanzien
Papiamentu,
Nederlands,
Engels en
van de noodzakelijke
vernieuwingen
Spaans
om
de
kansen
van
leerlingen
in het onderwijs op dit terrein.
te
optimaliseren
en
Door toepassing van moderne
taalachterstanden
weg
te werken.
technologieën is het
tekort
aan
Scholen
beschikken
over
docenten verminderd. kerndoelen
voor
en er
INK 4godsdienstonderwijs
Cultuur en schoolklimaat
wordt
methodisch
en
structureel
Scholen communiceren digitaal met
gewerkt
aan
de bevordering
van de
ouders en
ouders
hebben online
katholieke
en van
toegang tot(kern)waarden
de leerresultaten
normen.
hun kinderen.
INK
2 Leiderschap
Ouders
worden als partners met
Vanaf
behulphet
vanschooljaar
moderne 2016/2017
werken
schooldirecties samen
met in
communicatiemiddelen
betrokken
het
schoolteam
bewust,
het onderwijs van hun kinderen en
systematisch,
en doelgericht
krijgen indien cyclisch
dat wenselijk
en
aan
het
verbeteren
van
de
mogelijk is, ICT‐ vorming vanuit de
leerprestaties
en de sociaal‐
“community center”.
emotionele
resultaten
van
Om een compleet beeld
te leerlingen.
krijgen
Resultaten
worden jaarlijks
van het schoolklimaat
wordtgemeten
met
en
besproken
met
het schoolteam
behulp
van een
digitaal
programmater
verbetering
van
opbrengsten van
gegevens van
bv.deincidenten
de
school.
geregistreerd
en geanalyseerd.

Scholen beschikken over een online
Schooldirecties
dragen
hetveiligheid
nieuwe
instrument om de
sociale
onderwijsconcept
uit
en
in het handelen van leerkrachten,
ondersteunen
het schoolteam
bij de
leerlingen en ouders
vorm te geven
invoering
daarvan.
Zij
passen
zodat iedereen zich veilig voelt en
innovatieve
optimaal kanleiderschapspraktijken
leren en werken.
toe
en
zorgen
op de over
afgesproken
16
Scholen beschikken
een ICT‐
momenten
voor
de
vereiste
Strategisch
Beleidsplan
RKCS
2016 van
- 2020
protocol
om het
gebruik
devices
verantwoording
aan
de
hand
vanbij
te regelen en eventuele gevaren
digitale
volg‐
en
rapportagesystemen.
het gebruik van sociale media, o.a.
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K.T.

x

Ml.T.

L.T.

x

Lesprogramma
Jaarverslagen
KM
SOP
Inspectie
Schoolbezoekverslagen

x

Metingen (Nul)
Competentiehandboek
Digitaal feedbacksysteem
Nascholingsregister
Nascholingsregister
Bovenschools helpdesk

x

x

Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen
KM
Adviezen
Jaarverslagen

x

x
x

x

x

Bron: Source of
verification

KM
Jaarverslagen
Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor (KM)

x

LVS
Digitale tool

x

Digitale tool
KM
Oudercommissie
Toetsresultaten
Inspectie

x

Digitale tool
Jaarverslagen en KM

x
x

Digitale tool
Jaarverslagen
Inspectie
Klanttevredenheids‐
Schoolbezoekverslagen
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
ICT‐protocol

geregistreerd en geanalyseerd.
Scholen beschikken over een online
instrument om de sociale veiligheid
in het handelen van leerkrachten,
leerlingen en ouders vorm te geven
NR. Resultaten
zodat iedereen zich veilig voelt en
optimaal kan leren en werken.
INK
1 Visie
en beleidsvorming
16
Scholen
beschikken
over een ICT‐
1
Alle
scholen
hoofdkantoor
protocol
omen
hethet
gebruik
van devices
werken
o.b.v.
nieuwegevaren
strategisch
te regelen
en het
eventuele
bij
beleidsplan
uitvoering
het gebruik aan
van de
sociale
media,van
o.a.
cyberpesten,
te voorkomen.
een
nieuw bestuursprogramma,
Docenten
zijn daartoe
ook
schoolontwikkelingsplan
of getraind.
22februari
2016, laatste
conceptversie.
afdelingsplan.
Er vinden
regelmatig
17
Ouders, leerlingen
en leerkrachten
tussentijdse
evaluaties
plaats
en met
de
communiceren
onderling
en/of
voortgang
vanin
dehet
resultaten
wordt
anderen, ook
buitenland,
via
via
een
digitaal
een digitaal platform om ervaringen
(kwaliteitsmanagement)systeem
en informatie over het onderwijs uit
door
de directie
gemonitord.
De
te wisselen.
De school
staat vooral
uitvoering
wordt
tevens
wat betreft ICT dichter bij de
gedocumenteerd
zodat
belevingswereld van
deresultaten
leerlingen.
met
harde
cijfers
kunnen
worden
INK 5 Middelen en voorzieningen
verantwoord.
18
In 2020 wordt in het onderwijs
2
Er
is een nieuw
gewerkt
vanuit onderwijsconcept
de principes van in
uitvoering
waarbij
de (wettelijk)
BYOD waarbij de aanschaf
van
vastgestelde
kerndoelen,
eindtermen
betaalbare devices
voor leerlingen
en
en
doorgaande
leerlijnen
steeds
hetde
docenten
gefaciliteerd
wordt
door
uitgangspunt zijn. Daarbij wordt op
scholen.
elke school een duidelijk taalbeleid
19
De toegang tot het internet is gratis
gehanteerd voor de talen
en alle scholen kunnen op een veilige
Papiamentu, Nederlands, Engels en
manier gratis gebruik maken van een
Spaans om de kansen van leerlingen
Wi‐Fi‐netwerk dat door de overheid
te optimaliseren en
is gesubsidieerd.
taalachterstanden weg te werken.
20
De ICT‐ infrastructuur
(hardware
en
3
Scholen
beschikken over
kerndoelen
software)
inclusief
de
voor godsdienstonderwijs en er
elektravoorziening
nodig
voor de
wordt
methodisch en
structureel
realisering
van
het
nieuwe
gewerkt aan de bevordering van de
onderwijsconcept
is optimaal
katholieke
(kern)waarden
en en
goed
beveiligd.
normen.
21
Distance‐learning
INK
2 Leiderschap is technisch
mogelijk
de benodigde
apparatuur
4
Vanaf heten
schooljaar
2016/2017
(bv. 3‐4Dprinters)
is bij samen
de tijd.met
werken
schooldirecties
22
Alle
lesmateriaal
is
minimaal
voor
het schoolteam bewust,
40% via cloudcyclisch
computing
24/7 voor
systematisch,
en doelgericht
leerlingen
toegankelijk.
Ook
aan het verbeteren van de de
digitale leerlingvolgsystemen
leerprestaties
en de sociaal‐ zijn
optimaal zodat
de leerprestaties
en
emotionele
resultaten
van leerlingen.
de
sociaal‐emotionele
resultaten
van
Resultaten worden jaarlijks gemeten
leerlingen
zowel
de leerlingenter
en
besproken
metdoor
het schoolteam
zelf als doorvan
de docenten
en de van
verbetering
de opbrengsten
ouders
gevolgd kunnen worden.
de
school.
23
Er is een goed beheer van de ICT‐
voorzieningen en
de (digitale)
5
Schooldirecties
dragen
het nieuwe
leermiddelen die regelmatig
worden
onderwijsconcept
uit en
afgeschreven en
ondersteunen
hetvervangen.
schoolteam bij de
invoering
daarvan. Zij passen
INK 6a Onderwijsleerprocessen
innovatieve
leiderschapspraktijken
24
Lessen en toetsen
worden voor 40%
toe
en zorgen
op de afgesproken
digitaal
aangeboden
en leerlingen
momenten
voor
de
vereiste
krijgen direct feedback waardoor zij
verantwoording
aan de hand
de stof kunnen bijhouden
envan
ook op
digitale
volg‐
en
rapportagesystemen.
tijd feedback krijgen op wat ze fout
15

40
Digitale tool
Inspectie
Schoolbezoekverslagen

x

K.T.

Ml.T.

L.T.

x
x 46

Bron: Source of
verification

ICT‐protocol
Jaarverslagen
SOP

x

ICT‐ beleidsplan
KM en KTO
Digitaal platform

x

x

x

x

KM
Adviezen
Jaarverslagen
x

Inspectie
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
Kwaliteitsmonitor
(KM)
Jaarverslagen
KTO en KM

x

ICT‐ beleidsplan
KM,Schoolbezoekverslagen
KM

x

x

x
x

ICT‐ beleidsplan
Jaarverslagen
KM
SOP
Schoolbezoekverslagen
Schoolbezoekverslagen

Toetsresultaten
ICT‐ beleidsplan
Inspectie
KM, KTO en LVS
Schoolbezoekverslagen

KM en KTO
Metingen
Jaarverslagen
Klanttevredenheids‐
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
x
Lesprogramma, Toetsen
Digitaal systeem
Schoolbezoekverslagen
Strategisch Beleidsplan
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leerlingen zowel door de leerlingen
zelf als door de docenten en de
ouders gevolgd kunnen worden.
23
Er is een goed beheer van de ICT‐
voorzieningen en de (digitale)
NR. Resultaten
leermiddelen die regelmatig worden
afgeschreven en vervangen.
INK 16aVisie
en beleidsvorming
Onderwijsleerprocessen
124
Alle
scholen
en hetworden
hoofdkantoor
Lessen en toetsen
voor 40%
werken
o.b.v. het nieuwe
strategisch
digitaal aangeboden
en leerlingen
beleidsplan
de uitvoering
van zij
krijgen directaan
feedback
waardoor
een
nieuw
bestuursprogramma,
de stof
kunnen
bijhouden en ook op
schoolontwikkelingsplan
of ze fout
tijd feedback krijgen op wat
afdelingsplan.
Er vinden regelmatig
doen.
tussentijdse
evaluaties
plaats
en de
25
Leerlingen krijgen
minder
huiswerk
voortgang
van van
de resultaten
en nakijkwerk
de docentwordt
is tot
via
digitaalgedaald zodat de
eeneen
minimum
(kwaliteitsmanagement)systeem
docent meer tijd heeft voor het
door
de directie
gemonitord.
De
coachen
van de leerlingen.
Docenten
uitvoering
wordt
tevens
zijn geschoold in het coachen van
gedocumenteerd
zodat resultaten
leerlingen.
met
harde
cijfers
kunnen
worden
26
De individuele leervorderingen
verantwoord.
worden digitaal en real‐time
2
Er
is een nieuw
onderwijsconcept
in
bijgehouden
zodat
het
uitvoering
waarbij
de
(wettelijk)
onderwijsaanbod daarop wordt
vastgestelde
aangepast. kerndoelen, eindtermen
en
doorgaande
leerlijnengebruiken
steeds het
27
Leerlingen
en docenten
uitgangspunt
zijn.
Daarbij
wordt op
tablets
andere
devices tijdens
de
22februari
2016, of
laatste
conceptversie.
elke
school een duidelijk taalbeleid
lessen.
gehanteerd
voor de talen
28
Vanaf het funderend
onderwijs
Papiamentu,
Nederlands,
Engels en
krijgen leerlingen
ICT/media‐
Spaans
om
de
kansen
van
leerlingen
educatie om voldoende ICT‐
te
optimaliseren
en
vaardigheden, mediawijsheid en een
taalachterstanden
weg
te moderne
werken.
brede belangstelling
voor
3
Scholen
beschikken
over
kerndoelen
technologieën te ontwikkelen.
voor
godsdienstonderwijs
en er het
Basiskennis
informatica is vanaf
wordt
methodisch
en een
structureel
voortgezet
onderwijs
vereiste.
gewerkt
aan
de bevordering
Leerlingen
maken
kennis metvan de
katholieke
(kern)waarden
moderne technieken
zoalsen
normen.
Aquaponics, 3‐4Dprinting enz. Ze
INK
2 Leiderschap
gebruiken
programma’s als
Makerspace
om te leren
ontwerpen.
4
Vanaf
het schooljaar
2016/2017
Ze
leren
coderen
en
programmeren.
werken schooldirecties samen met
het
bewust, voor de
29
Er isschoolteam
voldoende aandacht
systematisch,
cyclisch en van
doelgericht
motorische ontwikkeling
aan
het verbeteren
kinderen
en aan hetvan
einddevan het
leerprestaties
en de sociaal‐
funderend onderwijs
beheersen
emotionele
resultaten
vaninleerlingen.
leerlingen de kernvakken
Resultaten
worden jaarlijks gemeten
voldoende mate.
en
besproken
met gebruik
het schoolteam
ter
30
Leerlingen
maken
van online
verbetering
van
de
opbrengsten
van
programma’s om zelfstandig te
de
school.
oefenen
om de leerstof te beheersen
en de aangeboden kennis uit te
breiden ( verrijken).
5
Schooldirecties
dragen het nieuwe
onderwijsconcept
uit en zoals
31
Moderne e‐methodieken
ondersteunen
het schoolteam bij de
Flipping the classroom,
invoering
daarvan.
Zij passen
distancelearning
worden
toegepast.
innovatieve
leiderschapspraktijken
Door op correcte wijze invoeren van
toe
en zorgen
op de
afgesproken
digitaal
onderwijs
wordt
aan grotere
momenten
voor
de
vereiste
groepen
met
gemengde
leeftijden
les
Strategisch Beleidsplan RKCS 2016 - 2020
verantwoording
aan de hand van
gegeven.
digitale
volg‐ en rapportagesystemen.
INK 6b Onderwijsondersteunende

40

x
K.T.

Ml.T.

x

L.T.

KM en KTO
Metingen
Bron: Source of
verification

x

Jaarverslagen
Lesprogramma, Toetsen
SOP
Digitaal systeem
Schoolbezoekverslagen

x

Schoolbezoekverslagen
Inspectie
KM

x

Digitaal systeem

47 x
x
x

Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen
Lesprogramma
Digitaal systeem
Schoolbezoekverslagen
KM en KTO
Metingen
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen

x

Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor (KM)

x

KM
Toetsresultaten
Inspectie
Metingen
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
Toetsen

x

x

x

x

Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Inspectie
Jaarverslagen
Klanttevredenheids‐
Lesprogramma
onderzoek
(KTO)
Schoolbezoekverslagen
Schoolbezoekverslagen
KM
Inspectie

leerlingen de kernvakken in
voldoende mate.
30
Leerlingen maken gebruik van online
programma’s om zelfstandig te
oefenen om de leerstof te beheersen
NR. Resultaten
en de aangeboden kennis uit te
breiden ( verrijken).
INK
1 Visiee‐methodieken
en beleidsvorming
31
Moderne
zoals
Flipping
the classroom,
1
Alle
scholen
en het hoofdkantoor
distancelearning
werken
o.b.v. hetworden
nieuwetoegepast.
strategisch
Door op correcte
invoeren
beleidsplan
aan dewijze
uitvoering
vanvan
digitaal
onderwijs
wordt
aan
grotere
een nieuw bestuursprogramma,
groepen met gemengde leeftijden
les
schoolontwikkelingsplan
of
gegeven.
afdelingsplan.
Er vinden regelmatig
tussentijdse
evaluaties plaats en de
INK 6b Onderwijsondersteunende
voortgang
processen van de resultaten wordt
via
een digitaal
32
Scholen
kunnen hun behoefte aan
(kwaliteitsmanagement)systeem
ondersteuning en scholing via een
door
directie gemonitord.
De
onlinedeinstrument
aangeven en
uitvoering
wordt
tevens
bijhouden zodat maatwerk kan
gedocumenteerd
worden geleverd. zodat resultaten
met
harde cijfers kunnen
worden
33
De sociaal‐emotionele
ontwikkeling
verantwoord.
van leerlingen, vooral kwetsbare
2
Er
is een nieuw
onderwijsconcept in
leerlingen
met verschillende
uitvoering
waarbij
de (wettelijk)
behoeften, wordt aan
de hand van
vastgestelde
kerndoelen,
eindtermen
een digitaal systeem
gevolgd.
en
doorgaande
leerlijnen
steeds
het
34
ICT wordt gebruikt om het
uitgangspunt
zijn.
Daarbij
wordt
op
differentiëren in de klas (bij instructie
elke
een duidelijk
taalbeleid
en inschool
de lesstof)
te realiseren.
gehanteerd voor de talen
Papiamentu, Nederlands, Engels en
Spaans om de kansen van leerlingen
te optimaliseren en
taalachterstanden weg te werken.
3
Scholen beschikken over kerndoelen
voor godsdienstonderwijs en er
wordt methodisch en structureel
gewerkt aan de bevordering van de
katholieke (kern)waarden en
normen.
INK 2 Leiderschap
4
Vanaf het schooljaar 2016/2017
werken schooldirecties samen met
het schoolteam bewust,
22februari 2016, laatste conceptversie.
systematisch, cyclisch en doelgericht
aan het verbeteren van de
leerprestaties en de sociaal‐
emotionele resultaten van leerlingen.
Resultaten worden jaarlijks gemeten
en besproken met het schoolteam ter
verbetering van de opbrengsten van
de school.
5

Schooldirecties dragen het nieuwe
onderwijsconcept uit en
ondersteunen het schoolteam bij de
invoering daarvan. Zij passen
innovatieve leiderschapspraktijken
toe en zorgen op de afgesproken
momenten voor de vereiste
verantwoording aan de hand van
digitale volg‐ en rapportagesystemen.

40
x
K.T.

Ml.T.

L.T.
x

x

x

x

x

12

Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen
KM
SOP

Nascholingsregister

x

11

Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Bron:
Source of
Inspectie
verification

11

Digitaal systeem
Inspectie
Jaarverslagen
KM
SOP
Schoolbezoekverslagen
Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Digitaal systeem/LVS

x

Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor (KM)

x

KM
Toetsresultaten
Inspectie

x

Jaarverslagen
Klanttevredenheids‐
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Strategisch Beleidsplan RKCS 2016 - 2020

59

60

Hoofddoelstelling 3: Gelijke kansen garanderen (26 resultaten)
NR.
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de docenten.
Strategisch
RKCS 2016 - 2020
8
De docenten zijn getraind en in staat
om de meeste gedrag‐ en

K.T.

Ml.T.

1

L.T.

Bron: Source of
verification

x

Lesprogramma
Schoolbezoekverslagen
KM
Digitaal systeem/LVS

x

Inspectie
Lesprogramma
Digitaal systeem/LVS

x

Inspectie
Digitaal systeem/LVS
Lesprogramma en KM
Schoolbezoekverslagen

x

Inspectie
Metingen
Schoolbezoekverslagen
Digitaal feedbacksysteem

x

Digitaal systeem/LVS
KTO
KM

x

Inspectie
Metingen
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister

x

Schoolbezoekverslagen
Observaties
Inspectie

x

Digitaal feedbacksysteem
Schoolbezoekverslagen

leerbehoeften, ook in geval van
hoogbegaafdheid, adequaat te
begeleiden en uit te dagen om hun
potentieel te bereiken. Docenten
kunnen adequaat omgaan met
NR. verschillen
Resultaten en verschillende niveaus
K.T.
van leerlingen.
INK 1 Visie enen
beleidsvorming
7
Systematisch
bewust werken aan
de
1
Alleversterking
scholen envan
hethet
hoofdkantoor
x
zelfvertrouwen
vannieuwe
(vooralstrategisch
de
werken o.b.v. het
zwakkere)
ook buiten
beleidsplanleerlingen,
aan de uitvoering
vande
lessen,
is
te
zien
in
het
gedrag
en taal
een nieuw bestuursprogramma,
van
de docenten.
schoolontwikkelingsplan
of
afdelingsplan.
Er vinden
8
De
docenten zijn
getraindregelmatig
en in staat
tussentijdse
evaluaties
plaats en de
om
de meeste
gedrag‐ en
49
voortgang van de
resultaten
leerproblemen
in de
klas zelfwordt
aan te
via een en
digitaal
pakken
maken bij ernstige
situaties
optimaal
gebruik van de
(kwaliteitsmanagement)systeem
externe
deskundigen
van het De
SMAT
door
delaatste
directie
gemonitord.
22februari
2016,
conceptversie.
en
andere externe
zorgstructuren.
uitvoering
wordt tevens
9
Via
een digitale helpdesk
krijgen
gedocumenteerd
zodat resultaten
scholen
extra
ondersteuning
van
met harde
cijfers
kunnen worden
externe
deskundigen zoals
verantwoord.
maatschappelijke
werkers en
2
Er is een nieuw onderwijsconcept
in
psychologen
naast de
voldoende
interne
uitvoering waarbij
(wettelijk)
ondersteuners
zoals remedial
vastgestelde kerndoelen,
eindtermen
teachers
en IB’ers.
en doorgaande
leerlijnen steeds het
INK
4 Cultuur zijn.
en schoolklimaat
uitgangspunt
Daarbij wordt op
elkeschool
schoolheerst
een duidelijk
taalbeleid
10
Op
een sfeer
van
x
gehanteerd
deen
talen
respect
voorvoor
elkaar
voor de
Papiamentu,
en
leerlingen
en Nederlands,
hun ouders. Engels
Leerlingen
Spaans om de
kansen
van leerlingen
beschikken
over
leerlingenraden
en
te optimaliseren
en
ouders
over ouderraden/commissies.
taalachterstanden
weg
te werken.
11
Docenten
en ouders
volgen
samen
x
3
Scholen
beschikken
kerndoelen
met
behulp
van een over
digitaal
systeem
voor
godsdienstonderwijs
en er en
de
ontwikkeling
van de leerlingen
wordt methodisch
ennodig
structureel
ouders
worden waar
bijgestaan
gewerkt
aan de bevordering
van
dein
om
hun kind(deren)
te helpen,
ook
katholieke
(kern)waardenleerlingen.
en
geval
van hoogbegaafde
normen.krijgen waar wenselijk en
12
Ouders
INK 2 Leiderschap
mogelijk
vanuit de “community
center”
of schooljaar
ergens anders
x
4
Vanaf het
2016/2017
opvoedingsondersteuning
en
werken schooldirecties samen met
specialistische
van externe
het schoolteamhulp
bewust,
deskundigen.
systematisch, cyclisch en doelgericht
aan
het is
verbeteren
van de en
13
In
2020
de betrokkenheid
leerprestaties
de sociaal‐
participatie
vanenouders
verdubbeld
emotionele
resultaten
van
leerlingen.
en beschikken alle scholen over
een
Resultaten
worden jaarlijks
gemeten
goed
functionerende
ouderraad
of
en besproken met het schoolteam ter
oudercommissie.
verbetering
van en
de voorzieningen
opbrengsten van
INK
5 Middelen
de school.
14
Scholen
beschikken over
gelijkwaardige infrastructuur en
5
Schooldirecties
dragen hetvan
nieuwe
apparatuur.
De inrichting
de
onderwijsconcept
uit
en
klaslokalen is zodanig dat er een rijke,
ondersteunen
het schoolteam bij de
krachtige
en betekenisvolle
invoering daarvan.
passen om
leeromgeving
wordtZijgecreëerd
innovatieve
leiderschapspraktijken
het leerproces van leerlingen
toe en zorgen
op de afgesproken
optimaal
te bevorderen.
momenten
voor
de vereiste
15
De inrichting is gebaseerd
op een
verantwoording
aanhoudt
de hand
beleid
dat rekening
metvan
digitale volg‐
en grond
rapportagesystemen.
aspecten
die op
van

40
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister

Ml.T.

L.T.

Bron: Source of
verification

x

Schoolbezoekverslagen
Observaties
Jaarverslagen
Inspectie
SOP

x

Digitaal feedbacksysteem
Schoolbezoekverslagen
Nascholingsregister
SMAT

Digitale helpdesk
SMAT

x
x

Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen

Schoolbezoekverslagen
Observaties
Inspectie en KM
x

x

Digitaal systeem/LVS
Lesprogramma
KTO
Kwaliteitsmonitor (KM)
KM

x

Oudercommissies/raden
KM
Jaarverslagen/SOP
KM
Toetsresultaten
Inspectie

x

KM en KTO
Oudercommissies/raden
Jaarverslagen/SOP

x

Schoolbezoekverslagen
Observaties
Jaarverslagen
Inspectie
Klanttevredenheids‐
Jaarverslagen/SOP
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie

x
Schoolbezoekverslagen
Strategisch
Beleidsplan
RKCS 2016 - 2020
Observaties
Inspectie

61

62

gelijkwaardige infrastructuur en
apparatuur. De inrichting van de
klaslokalen is zodanig dat er een rijke,
krachtige en betekenisvolle
leeromgeving wordt gecreëerd om
NR. Resultaten
K.T.
het leerproces van leerlingen
optimaal te bevorderen.
INK
1 Visie enisbeleidsvorming
15
De inrichting
gebaseerd op een
1
Alle
scholen
en
het hoofdkantoor
x
beleid dat rekening
houdt met
werken
hetgrond
nieuwe
aspecteno.b.v.
die op
vanstrategisch
beleidsplan
aan deonderzoek
uitvoeringinvloed
van
wetenschappelijk
een
nieuw
hebben
op bestuursprogramma,
het leerproces zoals de
schoolontwikkelingsplan
ofkwaliteit,
luchtkwaliteit, akoestische
afdelingsplan.
Er vinden regelmatig
verlichting, temperatuur,
kleur en
tussentijdse
evaluaties
plaats
geur. Leermiddelen
sluiten
aanenbijdede
voortgang
van devan
resultaten
wordt
belevingswereld
de Curaçaose
via
een digitaal
leerlingen
als wereldburgers.
(kwaliteitsmanagement)systeem
16
Schooltransport is kindvriendelijk en
x
door
de directie
gemonitord. De
functioneert
optimaal.
uitvoering wordt tevens
gedocumenteerd
zodat resultaten
17
Het bedrijfsleven wordt
structureel
met
harde
cijfers
kunnen
worden
betrokken bij het onderwijs
om
verantwoord.
o.a.waar nodig leerlingen (op
2
Er
is een te
nieuw
onderwijsconcept
afstand)
adopteren.
Vrijwilligersinen
uitvoering
waarbij
de
(wettelijk)
ouders worden ingezet om te helpen
vastgestelde
kerndoelen,
eindtermen
bij het leerproces
van leerlingen
o.a.
50
en
doorgaande
leerlijnen
steeds
het
bij het lezen en rekenen.
uitgangspunt
zijn. Daarbij wordt op
INK 6a Onderwijsleerprocessen
elke
school
duidelijk getraind
taalbeleiden
18
In
2020
zijn een
de docenten
gehanteerd
voor
de
talen
in 2016,
staat laatste
om binnen
de groep of klas te
22februari
conceptversie.
Papiamentu, Nederlands,
Engels en
differentiëren
en houden rekening
Spaans
om
de
kansen
van
leerlingen
met de individuele capaciteiten
en
te
optimaliseren
en
behoeften van leerlingen.
taalachterstanden
weg te werken.van
19
Het
leer‐ en ontwikkelingsproces
x
3
Scholen
beschikken
over kerndoelen
elke leerling wordt digitaal
gevolgd
voor
godsdienstonderwijs
en er de
en
voor
zowel de zorgleerlingen,
wordt
methodisch
en
structureel
hulpbehoevende leerlingen als de
gewerkt aan deleerlingen
bevordering
hoogbegaafde
metvan de
katholiekeleerbehoeften
(kern)waardenzijn
en de
specifieke
normen.
lessen en didactiek daarop
INK 2 Leiderschap
aangepast.
Er is aandacht voor
x
4
Vanaf
het
schooljaar
talentontwikkeling. 2016/2017
werken schooldirecties
samen
20
Docenten
werken volgens
de met
het
schoolteam
bewust,
principes van opbrengstgericht
systematisch,
en doelgericht
werken
(OGW)cyclisch
in combinatie
met
aan het verbeterenwerken
van de(HGW) om
handelingsgericht
leerprestaties
en die
de sociaal‐
vooral
leerlingen
zwak zijn of
emotionele
resultaten
van lessen
leerlingen.
dreigen uit te vallen, extra
te
Resultaten
worden
jaarlijks gemeten
geven
binnen
het reguliere
en besproken met het schoolteam ter
schoolprogramma.
verbetering
van de
opbrengsten
21
In
2020 beheerst
elke
leerling de van
de school.
vaardigheden
lezen, schrijven en
rekenen in voldoende mate.
5
Schooldirecties
het nieuwe
Individuele
(ookdragen
verborgen)
talenten
onderwijsconcept
uit
en
(cognitief, creatief, sociaal bv ICT,
ondersteunen
schoolteam
bij de
schrijven,
sport,het
muziek,
theater,
invoering daarvan.
Zij passen
onderzoek
doen, ondernemerschap,
innovatievedans,
leiderschapspraktijken
wiskunde,
kunst, ‘invention’,
toe en zorgen
op de afgesproken
‘‘business’,
spiritueel,
etc. etc.)
momenten
voor
de
vereiste
worden
geïnventariseerd
Strategisch
Beleidsplan
RKCS 2016 -en
2020
verantwoording
de hand van
leerlingen
krijgenaan
specifieke
digitale volg‐ enom
rapportagesystemen.
ondersteuning
hun talenten

40
Observaties
Inspectie
Jaarverslagen/SOP
Ml.T.

L.T.

Bron: Source of
verification

x

Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen
Observaties
SOP
Inspectie
Jaarverslagen/SOP

KTO
KM
Oudercommissies/raden
Jaarverslagen/SOP
Schoolbezoekverslagen
KM
Jaarverslagen
SOP
Schoolbezoekverslagen

x
x

x

x

Schoolbezoekverslagen
Lesprogramma
Inspectie
Kwaliteitsmonitor
(KM)
Digitaal
systeem/LVS

KM
Toetsresultaten
KM
Inspectie
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Digitaal systeem/LVS

x

x
x

Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Nascholingsregister

KM
Toetsen
Schoolbezoekverslagen
Jaarverslagen
Inspectie
Klanttevredenheids‐
Digitaal
systeem/LVS
onderzoek (KTO)
Schoolbezoekverslagen
Inspectie

principes van opbrengstgericht
werken (OGW) in combinatie met
handelingsgericht werken (HGW) om
vooral leerlingen die zwak zijn of
dreigen uit te vallen, extra lessen te
NR. geven
Resultaten
K.T.
binnen het reguliere
schoolprogramma.
INK
1 Visie
en beleidsvorming
21
In
2020
beheerst
elke leerling de
vaardigheden
schrijven en
1
Alle scholen enlezen,
het hoofdkantoor
x
rekenen
in voldoende
mate.
werken o.b.v.
het nieuwe
strategisch
Individuele
verborgen)
talenten
beleidsplan(ook
aan de
uitvoering
van
(cognitief,
creatief,
sociaal
bv
ICT,
een nieuw bestuursprogramma,
schrijven,
sport, muziek, theater,
schoolontwikkelingsplan
of
onderzoek
doen,
ondernemerschap,
afdelingsplan.
Er vinden
regelmatig
wiskunde,
dans,
kunst, ‘invention’,
tussentijdse
evaluaties
plaats en de
‘‘business’,
spiritueel,
etc. etc.)
voortgang van
de resultaten
wordt
worden
geïnventariseerd en
via een digitaal
leerlingen
krijgen specifieke
(kwaliteitsmanagement)systeem
ondersteuning
hun talenten
door de directieom
gemonitord.
De
binnen
en/of
buiten
de school verder
uitvoering
wordt
tevens
te
ontplooien.
gedocumenteerd
zodat resultaten
met6b
harde
cijfers kunnen worden
INk
Onderwijsondersteunende
verantwoord.
processen
2
Er isinnovatieteam
een nieuw onderwijsconcept
in
22
Een
van het
uitvoering waarbij
(wettelijk)
hoofdkantoor
zorgtde
voor
de nodige
vastgestelde
kerndoelen,
eindtermen
analyses
en informatie
over
en doorgaande leerlijnen
steeds het
wetenschappelijke
onderzoeken
uitgangspunt
zijn. Daarbij
en/of
“goodpractices”
om wordt
vooralop
het
elke schoolaan
eenminder
duidelijk
taalbeleid
onderwijs
bedeelde
gehanteerdenvoor
de talen
leerlingen
risicoleerlingen
te
Papiamentu, Nederlands, Engels en
verbeteren.
Spaans om
de kansen
vande
leerlingen
23
Scholen
beschikken
over
nodige
te
optimaliseren
en
protocollen, bv lezen en dyslexie,
taalachterstanden
weg en/of
te werken.
rekenen
en dyscalculie
leer‐ en
x
3
Scholen beschikkenom
over
kerndoelen
gedragsproblemen
leerlingen
op
voor godsdienstonderwijs
en er
correcte
wijze te ondersteunen.
wordt
structureel
24
Via
hetmethodisch
volgsysteemenworden
gewerkt aan de leerlingen
bevordering van de
achterblijvende
katholieke (kern)waarden
opgespoord
en de juiste en
normen.
ondersteuning
gegeven ( adequate
INK 2 Leiderschap
handelingsplan).
x
4
Vanaf
het schooljaar
2016/2017
25
De
schooltijd
en het rooster
zijn
werken schooldirecties
met
aangepast
om rekening samen
te houden
het schoolteam
bewust,
met
de specifieke
behoeften van de
systematisch, cyclisch en doelgericht
zorgleerlingen.
aanplaatsing
het verbeteren
van de in het
26
De
van leerlingen
51
leerprestaties
en deverloopt
sociaal‐soepel en
speciaal
onderwijs
emotionele
resultaten van
leerlingen.
er
zijn geen wachtlijsten
door
een
Resultatenaanpak
worden
jaarlijks
adequate
binnen
hetgemeten
regulier
en besproken met het schoolteam ter
onderwijs.
22februari 2016, laatste conceptversie.
verbetering van de opbrengsten van
2
de school.
5

40
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
Digitaal systeem/LVS
Ml.T.

x

L.T.

Bron: Source of
verification

x

KM
Toetsen
Jaarverslagen
Schoolbezoekverslagen
SOP
Inspectie
Digitaal systeem/LVS

x

Jaarverslagen
Adviezen
SOP
Statistieken
Schoolbezoekverslagen

x

SOP
Protocollen
Lesprogramma
Kwaliteitsmonitor (KM)
Digitaal systeem/LVS
Handelingsplannen
SOP

x

x

x

13

KM
Rooster
Toetsresultaten
SOP
Inspectie
Lesprogramma
KM
Schoolbezoekverslagen
Inspectie
KM

11

Schooldirecties dragen het nieuwe
x
Jaarverslagen
onderwijsconcept uit en
Klanttevredenheids‐
ondersteunen het schoolteam bij de
onderzoek (KTO)
invoering daarvan.
Zij passen
Schoolbezoekverslagen
Hoofddoelstelling
4: Katholieke
Identiteit, welzijn en sociaal‐ emotionele
ontwikkeling
innovatieve
leiderschapspraktijken
Inspectie
bevorderen (29 resultaten).
toe en zorgen op de afgesproken
momenten voor de vereiste
NR. Resultaten
K.T. Ml.T.
L.T. Beleidsplan
Bron: Source
of 2016 - 2020
Strategisch
RKCS
verantwoording aan de hand van
verification
digitale
volg‐
en
rapportagesystemen.
INK 1 Visie en beleidsvorming

63

64

Hoofddoelstelling 4: Katholieke Identiteit, welzijn en sociaal‐ emotionele ontwikkeling
bevorderen (29 resultaten).
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