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Hoofdstuk 1 Het schoolontwikkelingsplan van PrO Hardenberg, 

school voor christelijk praktijkonderwijs 

 

1.1 Het ontstaan van het schoolontwikkelingsplan 
 

Dit tweede schoolontwikkelingsplan is ontstaan vanuit de noodzaak een nieuw 

schoolontwikkelingsplan op te stellen omdat de eerste versie een looptijd heeft van 2011 tot 2016. 

Bestuurder en directeur van PrO Hardenberg wilden niet alleen een actualisatie van het 

schoolontwikkelingsplan, maar ook een bredere verkenning van de toekomst van PrO Hardenberg 

door gebruik te maken van het instrument van scenario-ontwikkeling. 

 

Daartoe is door de bestuurder in samenspraak met de directeur een traject uitgezet waarin een 

aantal stappen worden gezet om tot de gewenste herziening te kunnen komen. 

 

Het schoolontwikkelingsplan omvat een aantal onderdelen die als het ware opnieuw gevuld moeten 

worden. Die onderdelen zijn: 

1. De visie op de ontwikkeling van het onderwijs, de zorg en de andere beleidsterreinen die de 

schoolontwikkeling ondersteunen zoals bijvoorbeeld personeel en personeelsbeleid, 

communicatie, intern en extern, en organisatie; 

2. Een sterktezwakteanalyse; 

3. Een overzicht van kansen en bedreigingen en twee scenario’s voor schoolontwikkeling; 

4. De beleidsvoornemens die uit deze drie onderdelen kunnen worden afgeleid. 

 

Het ontwikkelingstraject bestaat uit een vijftal stappen waarvan er inmiddels vier zijn gezet. 

Op een studiedag in januari 2016 van de bestuurder met de directeur en het CT zijn twee scenario’s 

voor een mogelijke ontwikkeling van PrO Hardenberg gemaakt. Hierbij is vooral gekeken naar 

ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappelijke en politieke omgeving van de school en 

invloed hebben op de schoolontwikkeling en in het bijzonder op de mogelijkheden voor leerlingen 

in die samenleving. 

De scenario’s kunnen gelezen worden als een bundeling/verbeelding van kansen en bedreigingen 

zoals die ook in het huidige schoolontwikkelingsplan zijn te vinden. Natuurlijk gaat het hier niet 

alleen om bestaande maar ook om nieuwe ontwikkelingen in de samenleving.  

Stap één

Visie:

door het team, directeur 
en bestuurder

Stap twee

Sterktezwakte:

door het team, directeur 
en bestuurder

Stap drie

Kansen en bedreigingen in 
de vorm van scenario's:

door het coördinatieteam, 
directeur en bestuuder

Stap vier

Beleidsvoornemens

door directeur en 
bestuurder

Het 
schoolontwikkelingsplan 
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De scenario’s helpen ook om als school een goed beeld te krijgen van wat zich zou kunnen afspelen 

en welke beleidsvoornemens nodig zijn om ongewenste ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden 

en/of gewenste ontwikkelingen te bevorderen. 

 

Het team is actief betrokken bij de opstelling van deze tweede versie van het 

schoolontwikkelingsplan tijdens een studiedag in februari 2016. Er zijn visie-uitspraken per thema 

opgesteld en er is opnieuw een sterktezwakteanalyse gemaakt per thema. Deze zijn verwerkt in 

deze versie van het schoolontwikkelingsplan. 

 

1.2 Het schoolontwikkelingsplan en dan…..? 
 

Het schoolontwikkelingsplan geeft op hoofdlijnen de gewenste koers en ontwikkelingsrichting 

van de school voor praktijkonderwijs de Hoeksteen aan, maar vraagt tegelijkertijd om een nadere 

concretisering van de geformuleerde beleidsvoornemens. 

Daartoe worden de beleidsvoornemens in een meerjarenperspectief weggezet in de vorm van een 

meerjarenactiviteitenplan.  

Urgentie is onder andere een belangrijke criterium bij de opstelling van het 

meerjarenactiviteitenplan en daarmee de volgorde in tijd waarin de verschillende 

beleidsvoornemens worden gepland. 

Het meerjarenactiviteitenplan is vervolgens de bron voor het jaarlijks op te stellen activiteitenplan. 

Dit activiteitenplan dat in samenspraak met het team wordt opgesteld, kan ook gebruikt worden in 

de gesprekken die de bestuurder voert met de directeur. 

Het plan kan gezien worden als een soort managementcontract dat die bestuurder afsluit met de 

directeur. De resultaten van de uitvoering van het activiteitenplan worden na afloop van de 

“contractperiode” door de bestuurder besproken met de directeur. 

De resultaten van het activiteitenplan kunnen weer gebruikt worden om het 

meerjarenactiviteitenplan en het schoolontwikkelingsplan bij te stellen. 

Op deze manier draait de kwaliteitscirkel zoals ook in de figuur op de volgende bladzijde is te zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Het is wenselijk dat de kwaliteitscirkel niet alleen draait op het niveau van het 

schoolontwikkelingsplan en de daarmee samenhangende activiteitenplannen, maar ook op het 

concrete niveau van de uit te voeren activiteiten zelf. 

Om dat te bereiken kan gebruik gemaakt worden van de Balanced Scorecard, een systematische 

manier om activiteiten te beschrijven en waarin de kwaliteitscirkel is geïntegreerd.  
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De Balanced Scorecard: model voor activiteitenontwikkeling 

 

a. beschrijving van de huidige situatie 

In dit onderdeel wordt beschreven hoe de huidige situatie m.b.t. het onderwerp is en tot 

welke problemen dit leidt. Je kunt het ook omschrijven als de diagnose. 

 

b. omschrijving van de gewenste situatie, te behalen doelen 

Hier wordt beschreven waar je naar toe wilt, hoe de toekomstige situatie eruit zou moeten 

zien. 

 

c. beschrijving van indicatoren en streefwaarden  

Om vast te kunnen stellen of de gewenste situatie, de doelen inderdaad ook bereikt zijn, 

worden de doelen geoperationaliseerd. Bijvoorbeeld het doel is het verbeteren van het 

welbevinden van het personeel. Een indicator hiervoor zou kunnen zijn het 

ziekteverzuimpercentage. De streefwaarde geeft aan wanneer je tevreden bent met het 

bereikte resultaat, in dit geval een bepaald percentage zieken. 

 

d. beschrijving van de wijze van uitvoeren en de planning daarvan  

In dit onderdeel wordt beschreven wie, een functionaris, een werkgroep,  op welke wijze met 

de activiteit aan de slag gaat en binnen welke termijn een resultaat wordt verwacht. 

 

e. beschrijving van de wijze van evalueren  

Evalueren is nodig om te kunnen meten of de streefwaarden behorend bij de indicatoren 

ook gehaald zijn. Hiervoor zijn instrumenten nodig. Hier wordt aangegeven welke 

instrumentarium voor de evaluatie zal worden ingezet. 

 

f. beschrijving van de gewenste middelen  

Het uitvoeren en evalueren van activiteiten vraagt om de inzet van middelen: geld en/of tijd. 

Dit dient bij de activiteit te worden aangegeven in de vorm van een begroting. 

 

g. onder wiens verantwoordelijkheid het beleidsvoornemen valt  

Het is verder van groot belang dat er een eindverantwoordelijke wordt aangewezen die 

de activiteiten aanstuurt, het proces bewaakt en verantwoording heeft voor de activiteit. 

 

 

1.3 De opbouw van het schoolontwikkelingsplan 
 

Het schoolontwikkelingsplan is opgebouwd uit een aantal onderdelen: 

 

1. een hoofdstuk met een eigen thema of beleidsterrein 

2. per hoofdstuk: a. een toekomstvisie 

b. een sterktezwakte analyse 

c. een inschatting van de mogelijke kansen en bedreigingen 

d. een overzicht van beleidsvoornemens 

 

De volgende thema’s komen in het schoolontwikkelingsplan aan de orde: 

 

1. Identiteit en identiteitsbeleid 

2. Onderwijs en onderwijsbeleid 

3. Cultuur en klimaat 
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4. Personeel en personeelsbeleid 

5. Organisatie 

6. Communicatie (intern en extern) 

7. Relaties met de omgeving 

8. Kwaliteitszorg 

9. Middelen: financiën, huisvesting en facilitaire zaken 

 

Er is voor gekozen de verschillende onderdelen van het schoolontwikkelingsplan niet de vorm te 

geven van een vloeiend verhaal, maar van een verzameling (onderling samenhangende) uitspraken.  

Het voordeel is dat het relatief eenvoudig is deze uitspraken aan te passen, te verwijderen of er 

nieuwe aan toe te voegen, zowel tijdens het ontwikkelingsproces als later bij herziening en 

bewerking van het schoolontwikkelingsplan. 

 

De beleidsvoornemens zijn gerubriceerd in drie categorieën: borgen, verbeteren en ontwikkelen. 

Borgen wil zeggen ervoor zorgen dat wat goed gaat goed blijft gaan. Verbeteren wil zeggen dat 

geconstateerde zwaktes door middel van activiteiten worden omgebogen in sterktes. 

Ontwikkelen wil zeggen dat er nieuw beleid wordt uitgezet en uitgevoerd bijvoorbeeld op basis van 

visie-uitspraken. 

De beleidsvoornemens zijn per categorie afgeleid uit de onderdelen Toekomstvisie, Sterkte en 

Zwakte en Kansen en Bedreigingen.  

 

Het is wel belangrijk bij het onderwerp Beleidsvoornemens het volgende te vermelden: 

Er worden alleen beleidsvoornemens geformuleerd als er een reële verwachting is dat deze liggen 

binnen de cirkel van invloed van de school of anders gezegd als er door het handelen van de 

directie en/of het team de gewenste veranderingen kunnen worden gerealiseerd.  

 

Daarnaast is er voor gekozen om in eerste instantie te werken vanuit de geconstateerde zwaktes en 

pas in latere fases van het schoolontwikkelingsplan te bepalen welke visie-uitspraken om nadere 

uitwerking vragen. Daarbij is het niet onwaarschijnlijk dat door het verbeteren van de zwaktes al 

visie-uitspraken worden gerealiseerd.  

 

 

1.4 Het praktijkonderwijs in een veranderende omgeving: scenario’s 

voor schoolontwikkeling 

 
Inleiding 

 

Naast de visie-uitspraken, de sterktezwakteanalyse en de kansen en bedreigingen is het ook 

wenselijk een verkenning te doen van een mogelijke toekomst van de school. Door verschillende 

variabelen te variëren kunnen er toekomstscenario’s worden ontworpen die kunnen helpen om de 

gewenste en noodzakelijk koers van de school mede te kunnen bepalen en een hulp kunnen zijn 

voor de invulling van de verschillende beleidsvoornemens zowel op schoolniveau als 

bestuursniveau. Hieronder staan twee scenario’s die ontwikkeld zijn in een samenspraak met de 

directeur, de coördinatoren en de bestuurder. Er is gekozen om twee scenario’s te ontwerpen, 

waarbij de ene een min of meer negatief verloop kent het scenario van het isolement genoemd kan 

worden en de ander meer een samenwerkingsscenario kan worden genoemd.  
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Scenario 1 Schoolontwikkeling: het praktijkonderwijs in het isolement 

 

 

 

Eén gemeente Ommen/Hardenberg 

 

De gemeenten Ommen en Hardenberg zijn gefuseerd tot één gemeente. De nieuwe gemeente heeft 

het financieel moeilijk. Er is door de overheid minder geld ter beschikking gesteld voor de inrichting 

van de zorg. Een belangrijke reden daarvoor wordt gevormd door de nieuwe taken rond Jeugdzorg, 

arbeidsparticipatie en de WMO die tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren sinds een 

aantal jaren. Deze ontwikkelingen hebben het samengaan van de beide gemeenten versneld. 

Als praktijkschool merken we dat het beleid steeds meer financieel gestuurd wordt en dat de 

gemeente haar verantwoordelijkheden voor de verschillende beleidsterreinen via outsourcing bezig 

is vorm te geven. Kleine  bedrijven en instellingen worden via openbare aanbestedingen 

uitgenodigd om de inhoudelijke kant van Jeugdzorg, de participatiewet en dergelijke te realiseren 

tegen zo laag mogelijke kosten. De gemeente komt ook tot deze keuze omdat het aan voldoende 

inhoudelijke kennis ontbreekt. 

Als praktijkschool merken we dat het steeds moeilijker wordt om onze leerlingen in werk geplaatst 

te krijgen omdat deze bedrijven dat zelf willen doen en de taken van de gemeente op dit terrein 

overnemen. We merken ook een steeds groeiende tegenstelling tussen de belangen van deze 

bedrijven en instellingen en onze belangen als school die vooral gestuurd worden door de belangen 

van leerlingen. Het wordt een “strijd” om de leerling omdat iedere geplaatste leerling geld oplevert 

voor de bedrijven/instellingen. Hierbij wordt niet gekeken naar wat de leerling nodig heeft en hoe 

de leerling het best bedient kan worden maar gaat het puur om het binnenhalen van de leerling. 

 

Een krimpende werkgelegenheid voor laaggeschoolden 

 

Daarnaast hebben andere ontwikkelingen met betrekking tot werkgelegenheid een negatieve 

invloed op de plaatsbaarheid van leerlingen. In het MKB (midden- en kleinbedrijf) neemt het aantal 

banen af; met name in de detailhandel is sprake van een afname van het winkelbestand in de 

gemeente mede als gevolg van ander, digitaal koopgedrag van de consument. 

De maakindustrie, traditioneel sterk vertegenwoordigd in deze regio, vertoont een geringe groei van 

de werkgelegenheid en daarnaast worden de eisen die gesteld worden aan werknemers steeds 

hoger en wordt het voor de praktijkschoolleerling steeds lastiger om aan deze eisen te voldoen. 

Ook in de zorg wordt het steeds lastiger leerlingen te plaatsen als gevolg van een krimpende 

werkgelegenheid en steeds hogere eisen die aan werknemers worden gesteld. Vooral voor meisjes 

blijken de mogelijkheden sterker af te nemen dan voor jongens. Deze laatsten hebben nog wel 

mogelijkheden in de bouw en groen. 

 

Als praktijkschool hebben we bij de plaatsing van leerlingen en met name moeilijk plaatsbare 

leerlingen met steeds meer partijen te maken en een groeiende administratieve druk. 

 

Een veranderende leerlingenpopulatie 

 

Ook de leerlingenpopulatie van het praktijkonderwijs is aan het veranderen. De PrO-leerling neemt 

een steeds problemen mee de school in; het verschil met de VSO-cluster 4 leerling wordt steeds 

kleiner. De leerling en ouders hebben vaak niet een goed zelfbeeld van de eigen mogelijkheden; er 

is vaker dan vroeger sprake van zelfoverschatting.  

In de klas worden de verschillen tussen leerlingen groter en is het moeilijk voor de leerkracht om 

iedereen een basisprogramma te kunnen bieden. Het verschilt van groep tot groep en van jaar tot 

jaar. 
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Tegelijkertijd is het moeilijk om voor deze zeer diverse groep iedere leerling maatwerk te bieden, 

terwijl dat wel wordt gevraagd van de leerkracht. 

De opleiding van de docent sluit dan ook niet altijd goed aan op het praktijkonderwijs.  

 

Een krimpende leerlingenpopulatie 

 

Er is sowieso sprake van een krimpende leerlingenpopulatie in het VO. Het PrO heeft daarbij last 

van een afnemende instroom uit het PO (primair onderwijs) en SO (speciaal onderwijs). Er is sprake 

van een opwaartse druk op de adviezen van de basisschool onder druk van ouders die hun kind 

liever naar het VMBO willen zien gaan. 

Uit gesprekken met basisscholen en scholen voor VO blijkt dat er geen goed beeld is van het 

praktijkonderwijs. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

 

De landelijke politiek heeft de keuze gemaakt om niet tot verevening van de bekostiging voor het 

PrO over te gaan. Dit betekent voor ons samenwerkingsverband continuering van de bekostiging 

van PrO leerlingen voor maximaal 5% van de VO-leerlingen binnen het samenwerkingsverband tot 

2019. Daarna is er sprake van een nieuw bekostigingsstelsel voor de ondersteuningsbekostiging 

voor het PrO, waardoor herverdelingseffecten optreden die negatief uitpakken voor het SWV 

Noordoost Overijssel. Daarnaast zijn de landelijke toelatingsnormen losgelaten en op basis van 

deze ontwikkelingen is het bestuur van het samenwerkingsverband overgegaan tot het verhogen 

van de toelatingseisen voor het PrO. De ontwikkeling van het PrO komt hiermee onder grote druk te 

staan en het ziet er naar uit dat er maar plek is voor één praktijkschool binnen het 

samenwerkingsverband. Er is nog wel geprobeerd om met aangrenzende 

samenwerkingsverbanden afspraken te maken over het meegeven van geld aan leerlingen die in 

ons samenwerkingsverband PrO volgen. Dit is niet met alle samenwerkingsverbanden gelukt. 

 

Inhoudelijke samenwerking met de andere VO-scholen binnen het SWV komt maar moeizaam tot 

stand aangezien ook deze scholen last hebben van de krimp en blij zijn met iedere leerling. 

 

 

Scenario 2 Schoolontwikkeling: het praktijkonderwijs aan zet! 

 

 

 

Eén gemeente Ommen/Hardenberg 

 

De gemeenten Ommen en Hardenberg zijn samen gegaan tot één gemeente. Deze fusie heeft 

geleid tot een groei van kennis en kunde met betrekking tot de nieuwe beleidsterreinen rond de 

jeugdzorg, arbeidsparticipatie en dergelijke.  

De gemeente zoekt op een actieve manier verbinding met de praktijkscholen binnen de gemeente 

en stuurt op kwaliteit en resultaat en geeft partijen een actieve rol en verantwoordelijkheid. 

Het praktijkonderwijs zit meer aan tafel met de gemeente en heeft invloed op de inhoud van het 

beleid met name gericht op de zorg voor PrO-leerlingen en de toeleiding van leerlingen naar werk. 

De gemeente speelt hierin ook een actieve rol en neemt haar verantwoordelijkheid door voor 

moeilijk plaatsbare leerlingen begeleid werk te creëren. 

 

Werkgelegenheid voor laaggeschoolden 

 

Alhoewel de positie van onze leerlingen op de arbeidsmarkt een kwetsbare is, wordt er onder 

andere via het Regionaal Werkbedrijf hard gewerkt om mogelijkheden voor onder andere onze 
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leerlingen te scheppen. Daartoe wordt Job coaching ingezet niet alleen vanuit de gemeente, maar 

ook vanuit PrO Hardenberg, waar medewerkers tot jobcoach zijn opgeleid.  

In samenspraak met bedrijven worden door middel van jobcarving nieuwe functies gecreëerd voor 

leerlingen en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

Ook wordt er een pool gevormd waar jonge mensen vanuit worden gedetacheerd/geplaatst met 

een tijdelijk contract in bedrijven in de regio met seizoenswerk. Als het tijdelijk contract is beëindigd 

kan de medewerker weer terugvallen op de pool. 

De school heeft een groot netwerk aan bedrijven en instellingen waarmee het goede contacten 

heeft om leerlingen voor stages te kunnen plaatsen. Ook speelt de school een actieve rol in 

regionale ondernemersorganisaties en wordt intensief samengewerkt met de gemeenten in de 

regio. 

 

Een veranderende leerlingenpopulatie in een veranderende samenleving 

 

Alhoewel de leerlingenpopulatie van het praktijkonderwijs aan het veranderen is en de PrO-leerling 

steeds problemen mee de school in neemt en het verschil met de VSO-cluster 4 leerling wordt 

steeds kleiner, slaagt het PrO er steeds meer en beter in het onderwijsprogramma aan te passen 

aan de veranderende leerlingenpopulatie.  

Hierin speelt het IOP een steeds belangrijker rol en wordt het onderwijs steeds meer maatwerk. 

 

Het onderwijsprogramma wordt voortdurend geactualiseerd door onder andere een toenemende 

digitalisering van de samenleving en andere eisen die door het bedrijfsleven aan (toekomstige) 

werknemers worden gesteld zoals meer zelfstandigheid en het vermogen zaken te overzien en te 

kunnen reflecteren. Leerlingen komen steeds meer in aanraking met de informatiemaatschappij die 

onze samenleving aan het worden is; informatie leren lezen, beoordelen naar betrouwbaarheid en 

selecteren worden steeds belangrijker vaardigheden. 

 

Het praktijkonderwijs onderhoudt intensieve contacten met het primair onderwijs en met het MBO 

in het bijzonder het Entree-onderwijs. Dit onderwijs is voor 10% van de PrO-leerlingen van belang 

vanwege de doorstromingsmogelijkheden en de emancipatoire werking ervan. 

 

Als praktijkonderwijs merken we in toenemende mate positieve effecten van de verbreding van de 

zorg rondom de school door de Samen Doen teams. Het werkt niet alleen in curatieve zin maar 

vooral ook in preventieve zin heel goed. De PrO-school neemt hierin steeds vaker de regierol omdat 

deze in de dagelijkse praktijk nogal eens blijkt te ontbreken. 

 

Een krimpende leerlingenpopulatie 

 

Er is sowieso sprake van een krimpende leerlingenpopulatie in het VO. Het PrO heeft daarbij last 

van een afnemende instroom uit het PO en SO. Er is sprake van een opwaartse druk op de adviezen 

van de basisschool onder druk van ouders die hun kind liever naar het VMBO willen zien gaan. 

Uit gesprekken met basisscholen en scholen voor VO blijkt dat er geen goed beeld is van het 

praktijkonderwijs. Het praktijkonderwijs werkt er hard aan om deze leemte op te vullen door goede 

voorlichting aan ouders en groepsleerkrachten. Hierdoor neemt de opwaartse druk op de adviezen 

van de basisschool af en zien in toenemende mate ouders het grote belang van goed 

praktijkonderwijs voor hun kinderen. 

 

De inhoudelijke samenwerking met de andere VO-scholen binnen het SWV komt steeds beter op 

gang en samen ontwikkelen het praktijkonderwijs met de VMBO-scholen op maat toegesneden 

leerroutes voor leerlingen die tussen PrO en VMBO-basis in zitten. 

 

Ook met het primair onderwijs worden dergelijke leerroutes afgesproken voor leerlingen waarvan 

in groep 7 en 8 duidelijk is dat het PrO de beste leerweg is.  
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Centraal in al deze keuzes staat het belang van een goede leerroute voor leerlingen. 

Het samenwerkingsverband speelt hierin een stimulerende en faciliterende rol. 

 

Landelijke ontwikkelingen 

 

De landelijke politiek heeft de keuze gemaakt om niet tot verevening van de bekostiging voor het 

PrO over te gaan. Dit betekent voor ons samenwerkingsverband continuering van de bekostiging 

van PrO leerlingen voor maximaal 5% van de VO-leerlingen binnen het samenwerkingsverband tot 

2019. Daarna is er sprake van een nieuw bekostigingsstelsel voor de ondersteuningsbekostiging 

voor het PrO, waardoor herverdelingseffecten optreden die negatief uitpakken voor het SWV 

Noordoost Overijssel.   

In de wet is echter opgenomen dat voor leerlingen die uit een ander samenwerkingsverband 

komen, het geld “meegaat” naar het samenwerkingsverband waar de PrO school bezocht wordt. 

Daarnaast zijn de landelijke toelatingsnormen losgelaten en op basis van deze ontwikkelingen heeft 

het bestuur van het samenwerkingsverband de landelijke criteria voor toelating tot het PrO te  

handhaven. Het bestaansrecht van het PrO i.c. de twee PrO scholen is hierdoor gegarandeerd. 
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De missie van PrO Hardenberg 
 

 Aandacht en betrokkenheid  
Vanuit betrokkenheid op God en betrokkenheid bij elkaar hebben we 

aandacht voor elkaar, leerlingen en teamleden, als het goed en als het 

minder goed gaat 

 

 Veiligheid en geborgenheid 
Bij ons op school creëren we met elkaar, leerlingen en teamleden een 

sfeer van veiligheid en geborgenheid 

 

 Respect en zelfrespect 
Door te luisteren naar elkaar, door waardering te tonen en te laten zien 

dat de ander waardevol is, versterken we het gevoel van respect voor 

onszelf en de ander 

 

  Zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid  
Op onze school werken we met de leerlingen aan het vergroten van hun 

zelfredzaamheid en het versterken van hun zelfverantwoordelijkheid, 

zodat ze in staat zijn, nu en later, zelf sturing te geven aan hun leven 

 

 Maatwerk  
In ons onderwijs spelen we in op de verschillen in aanleg en interesses 

tussen leerlingen en vertalen dat in individuele ontwikkelingstrajecten 

 

 Maatschappijgerichtheid  
Onze school staat midden in de samenleving en heeft actieve contacten 

met bedrijven en instellingen zodat onze leerlingen door te leren in de 

praktijk goed voorbereid worden op hun plek in de samenleving 
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Hoofdstuk 2 Identiteit en identiteitsbeleid 
 

Visie-uitspraken  

 

Op onze school: 

 

 wordt onze christelijke identiteit zichtbaar in betrokkenheid op elkaar en op God 

 wordt onze identiteit vooral zich in de manier waarop we werken met jonge mensen: met 

liefde en respect 

 wordt onze identiteit ook zichtbaar omdat we als een proef- en oefenplaats zijn voor de 

identiteitsontwikkeling van jonge mensen  

 wordt de identiteit zichtbaar in de manier waarop we met elkaar omgaan 

 werken we vanuit de basale normen en waarden van het christelijk geloof: de tien geboden en 

vooral “Heb je naaste lief als jezelf”  

 hebben we oog voor de verschillen tussen mensen: Je mag zijn wie je bent/ je mag er zijn 

 geven we onze christelijke identiteit vorm door dagopeningen en vieringen; we gebruiken 

daarbij de methode Oase 

 staan we open voor iedereen ongeacht ieders overtuiging 
 

 

Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 
 

Volgens de directie: 

 Het is zichtbaar dat wij uitgaan van de uniciteit van elk mens/leerling 

 Identiteitslessen worden door de mentor via een methode aan de groep 

gegeven 

 Er is een werkgroep Vieren  

 

Volgens het team: 

 

 Diversiteit is een kracht 

 Iedereen is welkom; de school staat open  voor iedereen 

 De christelijke feesten worden gevierd 

 Vrijheid in vormgeving en uitvoering van de identiteit door methode Oase en 

bij de dagopening 

 

Zwakte:  

 

Volgens de directie: 

 De manier waarop de christelijke identiteit zichtbaar wordt gemaakt, wordt 

niet geregeld geëvalueerd 

 

Volgens het team: 

 

 De wijze waarop de identiteit wordt uitgedragen is teveel persoonsafhankelijk; 

er is onvoldoende afstemming in het team over de manier waarop de 

identiteit dagelijks wordt vormgegeven met het risico dat de christelijke 

identiteit steeds minder profiel krijgt 

 

Kansen en bedreigingen: 
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Kansen: 

  

1. Er is sprake van een maatschappelijke tendens om bij de opvoeding van jonge mensen meer 

waarde te hechten aan de betekenis van waarden en normen en het stellen van grenzen. 

 Het bijzonder onderwijs kan hier een rol van betekenis spelen gelet op haar traditie 

 

 

Bedreigingen: 

 

1. De groeiende neiging in de politiek om artikel 23 ter discussie te stellen 

2. De voortgaande secularisering van de samenleving 

 

Beleidsvoornemens 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. Het open christelijke karakter van de school blijft uitgangspunt voor de wijze 

waarop de identiteit in de praktijk van alledag wordt vorm gegeven. 

2. We gebruiken de methode Oase als leidraad voor onze lessen. 

3. De werkgroep Vieren reikt thema’s c.q. voorbereidingsmateriaal aan dat in de 

vieringen centraal zal staan. 

4. De ouders worden betrokken bij de identiteit van de school via de methode 

Oase en via de nieuwsbrief aan de ouders. 

 

Verbeteren:  

1. De identiteit van de school en met name de manier waarop daar handen en 

voeten aan wordt gegeven, is een terugkerend thema op een teamvergadering 

vooraf gaand aan de periode dat een viering zal worden verzorgd. 

 

Ontwikkelen:  

1. Het vorm en inhoud geven aan de christelijke identiteit van de school is een 

kwetsbare zaak onder andere omdat het raakt aan de persoonlijke levenssfeer 

en opvattingen van mensen/medewerkers. Toch heeft het team van 

medewerkers een gezamenlijke opdracht om die identiteit uit te dragen; 

belangrijk is verschillen te erkennen en elkaar daarin te ondersteunen zoals we 

ook de verschillen tussen leerlingen erkennen en hen opvoeden daarmee om te 

gaan. Daartoe wordt ééns per drie jaar een identiteitsdag georganiseerd die 

vooral een inspirerend en stimulerend doel heeft en handvatten te bieden die 

helpen bij het uitdragen van onze christelijke identiteit naar leerlingen en 

ouders. 
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Hoofdstuk 3 Onderwijs en onderwijsbeleid 
 

Visie-uitspraken  

 

Op onze school: 

 Is de toeleiding naar werk/arbeid de core business van de school 

 Is het onderwijs gericht op het leren zelfstandig te functioneren in onze samenleving 

 Is nog belangrijker de ontwikkeling van de jongere zelf: 

o De sociale vaardigheden 

o Het aanvaarden van je eigen ik 

o Je eigen kracht kennen 

o Je eigen beperking onderkennen 

o Je zelfredzaamheid 

o Je persoonlijke hygiëne 

o Het eigenaarschap van je eigen leven 

 Zijn de leergebieden werken, wonen, vrije tijd en burgerschap krachtig ontwikkeld 

 Wordt de leerling bediend op zijn/haar niveau; we kijken naar de mogelijkheden en beperkingen 

van de leerling 

 Wordt het beste uit de leerling gehaald 

 Is de koppeling/verbinding tussen praktijk en theorie heel duidelijk voor de leerling 

 Staat het talent van de leerling voorop en bouwen we samen met de leerling aan zelfvertrouwen 

en zelfreflectie 

 Vinden we dat Leren loont…… leren is leerzaam en leuk en vindt plaats in een goede sfeer 

 Zijn de onderwijsprogramma’s aangepast/afgestemd op het uitstroomperspectief van de 

leerlingen 

 Heeft PrO Hardenberg een ruim onderwijsaanbod gericht op een passende plek in de 

maatschappij 

 Zijn er doorlopende leerlijnen die continu worden vernieuwd 

 Gaat het onderwijsprogramma mee met de ICT- ontwikkelingen en daarmee ook leerlingen en de 

onderwijsgevenden 

 Hebben we als praktijkschool speciale aandacht voor jongeren die begeleid wonen/werken als 

toekomstperspectief hebben 

 Is de leerlingenzorg gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van de leerling 

 Is de leerlingenzorg een vanzelfsprekend onderdeel van het onderwijsleerproces in de klas 

 Is de leerlingenzorg goed georganiseerd waarbij aan de basis de mentor staat 

 Wordt de mentor ondersteund door professionals binnen en buiten de school 

 Kent een goed functionerend zorgadviesteam dat geregeld over leerlingen spreekt en nauw 

contact onderhoudt met de mentor 

 Hebben we via het zorgadviesteam een nauwe werkrelatie met externe (hulpverlenende) 

instanties zoals politie, schoolmaatschappelijk werk, verslavingszorg en de leerplichtambtenaar 

 Is ons onderwijs ingericht als adaptief onderwijs, daarbij is het Individueel Ontwikkelingsplan 

(IOP) leidend 

 Is de leerling zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces (IOP) 
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Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte:  

 

Volgens de inspectie rapport 2012: 

 Alle leerlingen ontwikkelen zich conform een individuele leerroute (IOP) 

 De leerlijnen zijn helder 

 De school maakt een duidelijke overgang van aanbod- naar vraag gestuurd onderwijs 

 De leerlingen worden door het IOP nadrukkelijk betrokken bij hun leerproces wat een positief 

effect heeft op de betrokkenheid en motivatie van leerlingen 

 De leerlingenzorg is zonder meer van voldoende kwaliteit, waarbij het IOP een belangrijke rol 

speelt in het formuleren van de zorg- en hulpvraag 

 De sectordag kent een goede afstemming tussen theorie en praktijk van de leerling. 

 Het dagelijkse onderwijs in de klas/groep is van voldoende kwaliteit 

 De lesuitval en de absentie van leerlingen zijn beperkt 

 De school speelt een actieve rol in de bevordering van burgerschap en sociale integratie en leert 

de leerlingen over en laat hen kennis maken met de diversiteit van de samenleving 
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Volgens de directie: 

 Het onderwijs sluit aan op de arbeidsmarkt 

 Het onderwijs is op maat (mede door IOP-ontwikkeling) 

 Het onderwijs is gericht op de toekomst van leerlingen (arbeidsvaardigheden en sociale 

vaardigheden) 
  

 

Volgens het team: 

 De persoonlijke aandacht voor leerlingen 

 Het praktijkgericht zijn van het onderwijsaanbod 

 Het onderwijs sluit goed aan op de maatschappij 

 In het onderwijs worden de 3 Z’s Zelfsturing, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid 

centraal gezet 

 Doorlopende leerlijnen 

 Het bestaan van de drie  sectoren: Dienstverlening en  Zorg, Groen en Techniek in de 

bovenbouw  

 Het individueel ontwikkelingsplan voor leerlingen (IOP) 

 Het kunnen behalen van branchegerichte certificaten 

 Een vaste mentor voor de groep 

 De nazorg voor oud-leerlingen is goed geregeld/Avondschool 

 De uitstroom naar werk (met of zonder diploma)  

 Goede contacten met bedrijven 

 Eindeloze kansen voor onze leerlingen 

 Maatwerk voor de leerling 

 De voortgang in de ontwikkeling van rapporten, leerlijnen en methodes 

 Invulling voor leerlingen die continue begeleiding moeten hebben en de ontwikkeling van 

passende programma’s en bemensing daarvoor 

 De leerling als individu zien en het onderwijsprogramma aanbieden op maat voor zover 

de middelen dat toestaan 

 Er is ruimte om je eigen onderwijsprogramma door te ontwikkelen 

 Er wordt gewerkt om het maximale uit leerlingen te halen 

 Het talent van de leerling staat voorop…samen met je mentor en leerling en ouders 

onderzoeken wat je talenten zijn 

 Het OPP als uitstroomperspectief en de IOP-gesprekken tussen school-ouders-leerling 

 De mentor als vast spil van de groep en als aanspreekpunt 

 We blijven ons scholen op de terreinen van jeugdzorg, participatiewet en dergelijke 

 Door het aanbieden van Entree zijn de uitstroommogelijkheden groter, daardoor hebben 

meisjes meer kansen 

 Aansluiten op het niveau van de leerlingen 

 Meedenken over de inhoud van het onderwijs 

 Uitstroomformulieren stage 

 Maximaal twee personen voor de klas 

 Leerlingenbespreking 

 Extra ondersteuning in kleine groepjes 

 Inzetbaarheid maatschappelijk werk 

 We kennen de leerling 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 

 Ons kind is geen nummer 

 De kleinschaligheid van de school 

 De duidelijkheid van de school 

 De school is niet zakelijk, maar juist heel persoonlijk 
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 De leerkrachten kennen de kinderen 

 Als er wat aan de hand is, wordt er snel en goed gereageerd (via de telefoon en e-mail) 

 De kinderen krijgen goed les 

 De school biedt goede zorg aan leerlingen 

 De sociale en emotionele begeleiding van de leerlingen is ook goed 

 De kinderen worden voldoende uitgedaagd 

 De kinderen krijgen goede voorlichting over de sectorkeuze 

 De stagebegeleiding, de stage-organisatie en de stageplek zijn goed 

 De AKA-opleiding is erg positief 

 De weerbaarheid en zelfstandigheid van leerlingen wordt versterkt 

 Het is praktisch onderwijs 

 

Zwakte: 

Volgens de inspectie rapport 2012: 

 

 Een aandachtspunt is voor de school dat zij eindverantwoordelijk is en blijft voor de kwaliteit 

van de zorg en de begeleiding en daarom de resultaten en effecten van de zorg op leerling 

niveau en schoolniveau moet blijven evalueren 

 De doelgerichtheid en de effectiviteit van sommige praktijkvakken kan worden verbeterd als het 

gaat om de relatie met het IOP en het leerstofaanbod. 

 Er kan nog meer rekening gehouden worden met de verschillen tussen leerlingen.  

 

Volgens de directie: 

 De leerlijnen staan nog niet geheel borg voor de werkelijkheid: de leerjaren 1,2 en 3 

sluiten goed aan, de verbinding met leerjaar 4 is nog niet goed ontwikkeld 
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Volgens het team: 

 

 Een te divers onderwijsaanbod 

 Het aanbod is voor meisje is te klein 

 Het in de praktijk realiseren van maatwerk is lastig 

 De 3 Z’s in de praktijk als uitgangspunt nemen is moeilijk 

 De sectorgerichte theorie kan nog beter 

 Oplossing voor het mentoraat in geval van ziekte van de mentor moet beter 

 De doorgaande leerlijnen zijn niet (meer) helder 

 Voor het uitstroomperspectief naar beschut werken/dagbesteding hebben we nog niet 

een passend onderwijs aanbod (theorie/praktijk/stage) 

 Onvoldoende extra handen in de klas 

 De doorgaande leerlijn wordt niet aangehouden 

 Weinig initiatief in het ontwikkelen van eigen lesmateriaal 

 Het vak Wonen kan niet meer worden aangeboden 

 Het aanbod van praktijk voor meisjes is minimaal 

 Teveel denken vanuit het schoolse leren 

 Er wordt onvoldoende aangesloten op het niveau van de leerlingen 

 Het borgen van de doorgaande leerlijn 

 Onvoldoende aansluiten op de arbeidsmarkt 

 Te weinig aandacht voor de talenten  

 Veel aandacht voor de uitstroom 

 Geen doorlopende leerlijn 

 De communicatie tussen de onder-midden-bovenbouw is onvoldoende 

 Er is voortdurende ontwikkeling: veel lopende projecten en werkgroepen 

 De kwaliteit van de lessen verschilt 

 We gaan onvoldoende mee met onze tijd wat betreft scholing en ICT 

 Het lesaanbod en de uitstroommogelijkheden voor meisjes zijn onvoldoende 

 Avondschool meer bekendheid geven binnen en buiten de school, breder dragen met 

elkaar. Zo’n mooi initiatief, echt iets om trots op te zijn als school. Misschien nog meer 

mee doen? 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 

 geen 

 
Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. De goede kwaliteit van ons onderwijs en zorg zoals weergegeven in de onderzoeken 

van de onderwijsinspectie 

2. De komst van entree-onderwijs 

 

Bedreigingen 

 

1. De invloed van de wijze van werken van de politiek (waan van de dag, geen eenduidig 

kader)  

2. De verhoging van de normen voor taal- en rekenen op het MBO 
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3. De ontgroening van de bevolking met als gevolg een verminderde uitstroom uit het 

basisonderwijs 

4. Het mogelijk loslaten van de landelijke toelatingscriteria voor het praktijkonderwijs 

5. Een mogelijk andere bekostiging van het praktijkonderwijs wat betreft de 

ondersteuningsbekostiging 

 
Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. De kwaliteit en resultaten van het onderwijs en zorg worden geregeld in 

pedagogische en didactische groepsbesprekingen en  

teamvergaderingen geëvalueerd, zowel op leerlingniveau als 

schoolniveau. 

2. Door het cyclisch houden van functionerings- en ontwikkelgesprekken 

en geregelde lesbezoeken wordt de kwaliteit van het werk van 

onderwijsverzorgende teamleden door de directeur bewaakt. 

3. Waar nodig worden coachingstrajecten opgezet voor medewerkers 

4. De afspraken met betrekking tot de inrichting van het entree-onderwijs 

gemaakt met het Alfacollege worden geborgd en waar nodig bijgesteld 

via een cyclisch evalueren. 

5. Het document Zorgroute is leidend voor de begeleiding door 

medewerkers van leerlingen en leerlinggroepen 

 

Verbeteren:  

1. De afstemming tussen de praktijkvakken, de sectorgerichte theorie en 

het IOP wordt verbeterd.  

2. Er wordt een plan opgesteld voor het verbeteren van de doorlopende 

leerlijnen tussen aan de ene kant de onder- en middenbouw en aan de 

andere kant de bovenbouw. Er is een relatie met verbeterpunt 1. 

3. Er wordt een scholingstraject ontwikkeld ten behoeve van 

onderwijsverzorgende teamleden om het maatwerk voor leerlingen op 

een praktische manier goed vorm te kunnen geven. De methode Strux 

zal onder andere hierbij worden gebruikt. 

4. Gelet op de samenstelling van de schoolbevolking is meer aandacht voor 

branche-erkende certificaten voor meisjes gewenst. Er zal een onderzoek 

worden gedaan naar de mogelijkheden om dit aanbod te verruimen. 

5. Er wordt planmatig meer tijd en aandacht besteed aan het vergroten en 

verbeteren van de bekendheid van het praktijkonderwijs zowel binnen 

het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs in bijzonder de 

vmbo-afdelingen van scholengemeenschappen. 

6. Er is een goed functionerend Zorgadviesteam gebaseerd op een helder 

zorgbeleid; er wordt ook aan gewerkt om dat wat het ZAT doet ook breder 

bekend te maken bij het team. 

7.  

Ontwikkelen:  

1.  
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Hoofdstuk 4 Cultuur en klimaat 
 

Visie-uitspraken  

 

Op onze school: 

 

 is uitgangspunt: dat je verantwoordelijkheid neemt voor de gezamenlijk gemaakte afspraken 

en dat je verantwoording aflegt als je daar van afwijkt 1 

 spreken we elkaar aan op elkaars gedrag en zijn we kundig in het geven van feedback aan 

elkaar 

 zijn “fouten” leermomenten en mogen leerlingen steeds weer opnieuw oefenen; is de school 

een oefen- en werkplaats 
 maken we afspraken op basis van het principe van consent (géén bezwaar) 

 worden initiatieven gestimuleerd; we stimuleren daarbij elkaar tot leren ( voor nu en later) 

 creëren we samen een veilige en geborgen leefomgeving en een warm pedagogisch klimaat 

 werken we vanuit bevlogenheid met en bezieling voor het praktijkonderwijs 

 zijn we open en eerlijk naar elkaar en naar de leerlingen 

 hebben we een klimaat dat uitnodigt tot leren 

 bieden we de leerling structuur zodat hij/zij weet hij/zij kan verwachten 

 werken we in wederzijds respect 

 voelen we ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de school en nemen die 

verantwoordelijkheid ook; dragen we uit dat we samen PrO Hardenberg zijn 

 werken we vanuit collegialiteit en hebben we aandacht voor elkaar, leerling en teamleden 

 zijn vertrouwen en respect zijn ook voor leerlingen  

 hebben de teamleden een voorbeeldfunctie naar de leerlingen 

 mag ieder er zijn 

 denken we in oplossingen en niet in problemen 

 wordt de eigenheid van de medewerker als belangrijk gezien 

 werken we samen en ondersteunen elkaar 

 doen we wat we zeggen en zeggen wat we doen 

 

 

Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

Volgens de inspectie rapport 2012: 

 De school heeft een prettig en veilig schoolklimaat 

 Het personeel bevordert dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar om gaan 

 De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen 

                                                
1 Dit uitgangspunt vervangt het “oude” “afspraak is afspraak”. Deze “oude” regel kan soms voor mensen terecht als knellend 

worden ervaren omdat het in situaties kan voorkomen dat het naleven/nakomen van de gemaakte afspraak of afspraken 

meer problemen creëert dan oplost. Het is dan de verantwoordelijkheid van de medewerker om daarin een eigen keuze te 

maken, maar ook om daar dan een deugdelijke verantwoording voor af te leggen (aan het team of directie). 
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Volgens de directie: 

 De ontwikkeling van de leerling staat centraal in ons handelen 

 Het klimaat is bevorderend voor het type leerling 
 

Volgens het team: 

 

 Het is een veilige school  

 De school heeft een goede sfeer 

 Er is openheid en vertrouwen 

 Het is een kleine overzichtelijke school  

 De school biedt structuur 

 Het is voor leerlingen een veilige omgeving 

 Er is een goede sfeer binnen het team: nieuwkomers positieve reacties 

 Korte lijnen: iedereen kent iedereen, zowel teamleden als leerlingen 

 Bereid om elkaar te helpen 

 Veilige basis op school 

 Voor leerlingen een veilig leerklimaat, je mag fouten maken 

 Kleine school met een klein team dat oog heeft voor elkaar 

 Oog en gevoel voor leerlingen 

 Leerlingen mogen zichzelf zijn en worden serieus genomen 

 Het leefklimaat voor leerlingen is prettig (kleinschalig, overzichtelijk, rustig) 

 Leerkrachten spreken leerlingen aan op dwaalgedrag 

 Leerlingen weten en voelen dat wij een zijn/vormen 

 De “veelkleurigheid” van de school 

 Men wil samen de klus klaren 

 Verbondenheid bij rouw en trouw 

 Vriendelijk en open team 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 

 Teamleden hebben belangstelling voor de kinderen 

 Docenten stellen redelijke eisen aan de leerlingen 

 De teamleden zijn gemakkelijk benaderbaar 

 De ouders voelen zich serieus behandeld als het welbevinden van hun kind aan de orde is 

 De kinderen voelen zich doorgaans geaccepteerd op school 
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Zwakte: 

Volgens de directie: 

 

 Feedback geven aan elkaar mag meer gebeuren 

 

Volgens het team: 

 Afspraken worden niet nagekomen  

 Verantwoordelijkheid voelen en nemen is geen cultuur binnen het team 

 Feedback geven en ontvangen is geen cultuur; omdat je elkaar kent, wordt dat als lastig en 

moeilijk ervaren 

 We spreken elkaar onvoldoende aan; er is geen aanspreekcultuur 

 We spreken leerlingen te weinig aan op grensoverschrijdend gedrag en taalgebruik en we doen 

dat niet consequent 

 Er is een eilandjescultuur  

 Niet altijd de juiste grens tussen ouders en school 

 Gebrek aan eenduidigheid in de aanpak van leerlingen 

 Afgesproken regels worden niet nagekomen bijv. jas in kluis, bij de 1e bel bij het lokaal, na 

de bel de klas verlaten… 

 We zouden meer samen moeten doen; gebrek aan ondersteuning 

 Het gevoel van veiligheid geldt niet voor iedereen 

 Het is niet altijd “doen wat je zegt” of afspraak is afspraak 

 Geen eenduidige handhaving afspraken 

 De communicatie naar elkaar toe: Het transparant, breed en op tijd communiceren van 

informatie en afspraken die de hele organisatie aangaan zoals leerling- en 

personeelszaken (bijv. overlijden/ziekte/ongeval/zorg ouder leerling of leerling zelf, 

vervanging leerkracht bij afwezigheid, organisatie van activiteiten binnen school). 

 Het schoolgebouw heeft een negatieve invloed op cultuur en klimaat (2x) 

 Lerarenkamer sfeerloos 

 Is er wel voldoende openheid naar elkaar? 

 De aanspreekcultuur is onvoldoende ontwikkeld 

 Verschil in aanpak onwenselijk gedrag en regels 

  

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 

 Pesten binnen de groep komt nogal eens voor 

 Er is een tegenstelling tussen onder- en bovenbouw die uitmondt in pestgedrag van de 

bovenbouwers. 

 Het taalgebruik van de leerlingen laat nogal eens te wensen over. 

 

 
Kansen: 

  

1. Er is maatschappelijk steeds meer waardering voor kleine scholen met een veilige leer- en 
leefomgeving 

2. Groeiende behoefte in de samenleving aan heldere normen en waarden en meer respect voor 
gezag 

 
Bedreigingen: 
 

1. De groeiende neiging van leerlingen/ouders om het gezag van school en personeel ter discussie 
te stellen 

2. De verdere individualisering van de samenleving 
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Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 
 

Borgen:  

1. Op teamvergaderingen en studiedagen worden de schoolregels en de toepassing en 

uitwerking daarvan geregeld geëvalueerd van het uitgangspunt: 

dat je verantwoordelijkheid neemt voor de gezamenlijk gemaakte afspraken en dat 

je verantwoording aflegt als je daar van afwijkt 
2. Escalatieprotocol 
3. Invoering nieuwe sociaal-emotionele methode 

Verbeteren:  

1. Feedback geven en ontvangen wordt geregeld geoefend in intervisiegroepen, 

waar geleerd is/wordt om op een effectieve manier problemen bespreekbaar te 

maken 

 

Ontwikkelen:  

1. Implementatie BAAZ 

 

 

Hoofdstuk 5 Personeel en personeelsbeleid 
 

Visie-uitspraken 

  

Op onze school: 

 

 zijn onze teamleden loyaal aan de organisatie 

 zijn onze teamleden actief op het gebied van scholing en ontwikkeling 

 zijn we actief op gebied van teamontwikkeling 

 is het personeelsbeleid gericht op een optimale inzet van mensen 

 zijn de teamleden professioneel en vakbekwaam 

 hebben we een goed functionerende gesprekscyclus (functionerings- en 

ontwikkelingsgesprekken, POP) 

 zijn de teamleden resultaatgericht, klantgericht en kwaliteitsbewust 

 krijgen startende teamleden goede begeleiding en is er een goed en duidelijk inwerkbeleid 

 hebben we een goed meetinstrument voor de kwaliteit en ontwikkeling van het personeel 

 streven we naar een naar kwaliteiten/competenties gemixt team dat initiatieven neemt in de 

ontwikkeling van de school 

 staan de teamleden open voor verandering, vernieuwing en scholing 

 zijn we trots op het praktijkonderwijs 

 mogen we onderdeel zijn van de ontwikkeling van jongeren naar volwassenheid 

 kent de school een goede verdeling man/vrouw 

 heeft de school een vast en betrouwbaar team 

 zijn de teamleden de ambassadeurs van de school 

 maken we in het team gebruik van elkaars kwaliteiten 

 scholen we onszelf om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen 

 is er in onze school voor invallers en nieuwe collega’s een structurele begeleiding geregeld 

 is iedereen van betekenis, ongeacht taak, niveau, omvang en dat stralen we uit als school ook 

naar ouders en leerlingen 
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Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

 

Volgens de directie: 

 

 Er is sprake van diverse specialisaties binnen het team 

 Het team is in hoge mate zelfsturend met school ontwikkeling bezig 

 Teamleden voelen zich sterk verantwoordelijk voor hun eigen taken 

 Men heeft persoonlijke belangstelling voor elkaar 

 Heeft het team een grote kennis van de doelgroep 

 

Volgens het team: 

 

 Leuke collega’s 

 Veel ruimte voor scholing 

 Een goede opbouw van het team qua verhouding man/vrouw, leeftijd, praktijk/theorie 

 Er is veel begrip voor het individu 

 We zijn allemaal 1000-poten 

 Er is ruimte om jezelf te ontwikkelen 

 Het is een team van doeners (2x) 

 We kunnen als eenheid optreden t.a.v. de school zoals op Open Dag en Kerstmarkt 

 Mogelijkheden om je te laten scholen 

 Divers team 

 Er is veel ervaring in het (grijze) team (3x) 

 De verjonging is ingezet 

 Mensen met gevoel voor de doelgroep 
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Zwakte: 

Volgens de directie: 

 Meer zelfsturing in de eigen ontwikkeling is gewenst 

 

Volgens het team: 

 Functioneringsgesprekken en ontwikkelingsgesprekken vinden niet structureel plaats  

 De effecten van de vergrijzing 

 Er zijn collega’s die niet flexibel zijn 

 Niet altijd de juiste mensen op de juiste plaats 

 Er is te weinig toezicht op de lopende projecten 

 De functioneringsgesprekken zijn er niet 

 De personeelsleden hebben veel verschillende taken omdat we een kleine school zijn 

 Onvoldoende scholing t.b.v. kwaliteit van onderwijs 

 Ontbreken van functioneringsgesprekken (2x) 

 Nadenken over de toekomst 

 Tekort aan vaste invallers 

 Afhankelijk van leerling populatie of collega’s kunnen blijven, veel onzekerheid 

 Tijdelijke leerkrachten verkeren te lang in onzekerheid  

 Nieuw personeel moet beter begeleid en ingewerkt worden (2x) 

 Kritisch kijken naar scholing van personeel 

 Planmatige inzet van parttimers en fulltimers in belang van structuur voor de klas 

 Team en individuele scholing 

 Kennis van de behoefte van de leerlingen gelet op het OPP 

 Balans tussen jonge en meer ervaren personeel 

 Klassenbezoeken bij nieuwe mensen 

 Onvoldoende aansturing op de verantwoordelijkheid van de teamleden 

 De administratieve taken zijn verzwaard; dat maakt het veel naast het lesgeven/coachen 

 
Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. Mensen uit de branche hebben interesse in een loopbaan in het onderwijs  

2. Het convenant Leerkracht en het daaruit voortvloeiende promotiebeleid 

 

Bedreigingen 

1. De mogelijke wijziging in de bekostiging van het praktijkonderwijs 

2. De ontgroening/krimp van de bevolking en daarmee de krimp van het aantal leerlingen uit het 

basisonderwijs 

3. Het mogelijk loslaten van de landelijke criteria voor het praktijkonderwijs en als gevolg daarvan 

een verandering van de leerlingenstroom van PrO naar het VMBO 

 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. De grote betrokkenheid, inzet, openheid, vertrouwen en verbondenheid van de 

teamleden kan worden geborgd door: 

 zorgvuldige aandacht voor de teamleden zowel in de wandelgangen als door 

functionerings-, ontwikkel- en POP-gesprekken door de directeur 
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 de teamleden te blijven betrekken bij de verdere teamontwikkeling en 

daarmee samenhangende activiteiten. 

 Het personeelsbeleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd door bestuur, 

directie en personeelsgeleding MR en waar nodig bijgesteld. 

 

Verbeteren:  

1. In de cyclus functionerings- en ontwikkelgesprekken zal structureel aandacht 

gegeven worden aan het persoonlijk functioneren van het teamlid, de 

ontwikkeling van het teamlid en er zal feedback gegeven worden. 

2. Er zal een 360 graden feedbackinstrument worden ingezet ten behoeve van de 

persoonlijke ontwikkeling van de teamleden eens per vier jaar. Hiertoe wordt 

beleid geformuleerd en zal geld in de begroting worden vrijgemaakt. 

 

Ontwikkelen:  

1.  

 

 

Hoofdstuk 6 Organisatie 
 

Visie-uitspraken  

 

Op onze school: 

 

 Kennen we heldere en duidelijke regels en procedures 

 is de organisatie transparant en eenvoudig qua opzet zodat er sprake is van korte lijnen 

 wordt de verantwoordelijkheid zo diep mogelijk in de schoolorganisatie gelegd vanuit een 

vertrouwen in de capaciteiten/potenties van mensen 

 is de organisatie dienend aan het primair proces 

 is het volstrekt helder wie waar verantwoordelijk voor is en welke bevoegdheden daarbij 

horen 

 is helder hoe de opbouw van de schoolorganisatie is 

 is het gebouw kleinschalig en is de school kleinschalig georganiseerd met coördinatoren voor 

onder-, midden- en bovenbouw en mentoren per groep 

 zijn de verantwoordelijkheden en taken voor iedereen duidelijk 

 is in overleg veel mogelijk 

 is er duidelijkheid in de school over procedures en regels, bij wie de verantwoordelijkheden 

liggen (en wie, wat, welke routes en kwantiteit??) 

 is er bij de instroom van leerlingen sprake van dossiervorming m.b.v. SOM en houdt iedereen 

een en ander up to date. 
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Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

 

Volgens de directie: 

 Teamleden zijn ontwikkelingsbewust bezig met het onderwijs 

 De teamleden werken samen aan schoolontwikkeling 

 

Volgens het team: 

 

 Verschillende vormen van overleg 

 Korte lijnen 

 Gezamenlijk verantwoordelijk 

 Het is een flexibele organisatie 

 De directeur is gemakkelijk benaderbaar 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 De nazorg via de Avondschool 

 Een baan/werkplek voor een leerling na de Hoeksteen 

 Van alles wat meekrijgen zoals koken, etc. is goed voor de vorming en ontwikkeling 

 

 

Zwakte: 

 

Volgens de directie: 

 De taken zijn niet evenredig verdeeld 
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Volgens het team: 

 

 Het is onduidelijk wie wat doet, hoeveel tijd iemand daarvoor krijgt, wie verantwoordelijk 

is. 

 Het is niet altijd duidelijk wanneer je wel of niet aanwezig moet zijn (bijv. disco-avond, 

ouderavond informatieavond etc.) 

 Het is niet altijd duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is; de cirkel van het maken 

van/houden aan een afspraak (zowel praktisch gezien als bijv. het resultaat van een 

werkgroep) is niet altijd rond. Afspraak-uitvoering-terugkoppeling-check/controle-gevolg 

(bij het niet/onvoldoende uitvoeren van de afspraak). De terugkoppeling, controle en 

gevolg (bij niet/onvoldoende uitvoeren van de afspraak) zijn stappen van de cirkel die niet 

altijd worden uitgevoerd, waardoor zaken soms wat blijven door modderen. 

Terugkoppeling, controle en evt. gevolg zijn van belang om ontwikkelingen en afspraken 

binnen een organisatie/team te waarborgen. 

 Gezamenlijk verantwoordelijk maakt niet altijd duidelijk wie nu echt verantwoordelijk is. 

 Kleine school is kwetsbaar bijv. bij ziekteverzuim 

 Draaiboeken ontbreken 

 De jaarplanner is niet volledig 

 Er is sprake van weinig coördinatie in de bovenbouw 

 Een lange termijn planning ontbreekt; er is veel sprake van een hapsnap cultuur 

 Rooster/middelen/bemensing op plekken als balie, keukendienst, winkel, wonen  

 Procedures bijvoorbeeld verzuim moeten beter in beeld komen 

 Het gebruik van leerlingendossier in SOM  moet beter: bij de start, incidenten, stage etc. 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 De Avondschool is onvoldoende bekend bij de ouders 

 

Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. Groeiende maatschappelijke waardering voor kleine, overzichtelijke scholen 

 

Bedreigingen 

 

1.  

 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. Door de invoering van het schoolontwikkelingsplan annex activiteitenplannen 

wordt er meer cyclisch, planmatig en transparant worden gewerkt.  

2. De ouders worden bekend gemaakt met het bestaan van de Avondschool als de 

leerlingen van school gaan. 

Verbeteren:  

1. In het taakbeleid zal worden opgenomen wat van ieder teamlid wordt verwacht 

ten aanzien van de aanwezigheid bij verschillende activiteiten 

2. Het functieboek PrO Hardenberg en het organogram zal opnieuw onder de 

aandacht van het team worden gebracht. 

3. Het taakbeleid wordt opnieuw onder de aandacht van het team gebracht en zal 

worden toegelicht. 
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Ontwikkelen:  

1.  

 

 

 

Hoofdstuk 7 Communicatie 
 

Visie-uitspraken  

Op onze school:  

 

 is de interne communicatie open, constructief en tweezijdig 

 werken we doelgericht aan naamsbekendheid bij de doelgroep (ouders/leerlingen, 

basisonderwijs) 

 werken we doelgericht aan naamsbekendheid in de omgeving/lokale en regionale 

samenleving onder andere door de inzet van sociale media en de website van de school 

 is de communicatie snel en doeltreffend 

 hebben de teamleden goede communicatieve vaardigheden 

 blijven naast de digitale communicatie (e-mail) de koffiekamer mededelingen ook belangrijk 

 heeft een heldere en eenvoudige huisstijl die in alle communicatie uitingen van de school 

wordt ingezet 

 is onze communicatie zowel intern als extern eerlijk, trots en realistisch 

 is communicatie naar externen een zaak van ons allemaal 

 is de communicatie naar buiten duidelijk voor iedereen in de school en wie daar 

verantwoordelijk voor is 

 is er sprake van goed intern overleg tussen de verschillende overlegorganen in de school 

 zorgt de directie voor leiding, controle en overzicht 

 kenmerkt de communicatie zich door helderheid, openheid, nauwgezetheid en 

betrouwbaarheid 

 vergroten we de naamsbekendheid van de school bij bedrijven en instellingen door goede PR 

 Binnen de school hebben we goede afstemming en werken we vanuit 1 lijn met verschillende 

disciplines bijv. d.m.v. MDO’s 

 

Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 
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Volgens de directie: 

 De school voorziet de ouders in informatie via een leesbare schoolgids en nieuwsbrieven 

 De school heeft een internetsite 

 Het team wordt regelmatig geïnformeerd via de announcement   

 De school is telefonisch goed bereikbaar 

 De docenten zijn per e-mail goed bereikbaar 

 

Volgens het team: 

 

 We weten elkaar snel te vinden 

 We zijn er voor elkaar als het nodig is 

 De nieuwsbrief voor ouders 

 De schoolgids 

 De Website 

 Het gebruik van facebook en twitter 

 Korte lijnen met ouders/verzorgers 

 De warme overdracht van leerlingen 

 Het praatje na half vier en/of andere tijdstippen (het informele contact) 

 De lijnen zijn kort 

 De vele externe contacten die worden onderhouden 

 Het announcement: intern 

 De info brieven voor ouders: extern 

 Het ZAT in combinatie met het MDO 

 Contacten met ouders 

 Contacten met bedrijven 

 Intern: het vrijdagmiddaghapje 

 Intern: er is een lichte vooruitgang in de aanspreekcultuur 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 De mentor en andere teamleden zijn goed bereikbaar 

 De nieuwsbrief biedt goede informatie over de school 

 De ouderavonden zijn belangrijk en goed georganiseerd 

 De ouders vinden het belangrijk dat er IOP-gesprekken worden gehouden en dat zij daarbij 

worden betrokken 

 

 

Zwakte:  

 

Volgens de directie: 
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Volgens het team: 

 

 De uitstraling van het gebouw is onvoldoende 

 We signaleren niet alleen de problemen, maar voeren een pro-actieve dialoog 

 Klas overstijgend denken 

 Onduidelijke verwachtingen: inbreng teamvergadering, presentatie werkgroepen 

 De aanspreekcultuur 

 Doen wat je zegt 

 Afspraken gemaakt in een kleine groep worden onvoldoende gecommuniceerd met 

anderen 

 Specifieke kennis delen in het team 

 Verantwoordelijkheid nemen/krijgen betekent ook verantwoordelijkheid afleggen/controle 

daarop 

 

Volgens de oudergeleding MR/ouderraad: 

 De website kan veel overzichtelijker; het is nu erg zoeken naar relevante informatie 

 Er mag wel veel meer digitaal naar ouders worden verzonden, waarmee ook wordt bereikt dat 

de voor ouders belangrijke informatie ook inderdaad aankomt 

 

Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. De mogelijkheden en toepassingen van de informatietechnologie 

2. De mogelijkheden en toepassingen van sociale media zoals Twitter en Facebook voor de 

communicatie met diverse doelgroepen 

 

Bedreigingen 

 

1. De presentatie van slecht presterende scholen op het internet door de inspectie 

2. De snelheid van informatie-uitwisseling op internetsites als Twitter, Hyves en Facebook tussen 

leerlingen en/of ouders en de daaruit voortkomende beeldvorming 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. De interne en externe communicatie wordt geregeld, tenminste één keer per 

jaar, geëvalueerd in een teamvergadering. 

2. Ouders worden geregeld via de e-mail en website geïnformeerd over 

schoolzaken. Ouders die geen mailadres hebben blijven de info per post 

ontvangen. 

Verbeteren:  

1.  

Ontwikkelen:  

1. Er zal een werkgroep Communicatie worden gevormd die verantwoordelijk 

wordt voor: 

a. Het opzetten van een communicatieplan 

b. De inhoudelijke afstemming tussen de verschillende communicatie 

uitingen en zorgen voor de redactie, planning en inhoud van deze 

uitingen (wie, wat, waarover en wanneer); 

c. Het actueel houden van de website, twitter- en facebookaccounts. 

2. Het ontwikkelen van een promotiefilm voor PrO Hardenberg 
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Hoofdstuk 8 Relaties met de omgeving 

 
Visie-uitspraken  

Op onze school: 

 

 onderhouden we nauwe banden met diverse instellingen en netwerkverbanden in de lokale 

en regionale samenleving (SWV, ATC, zorginstellingen, bedrijfsleven etc.) 

 onderhouden we nauwe relaties met de gemeente 

 kennen we een gerichte participatie van ouders/verzorgers 

 kennen we een actieve en creatieve relatie met het bedrijfsleven en andere (maatschappelijke) 

organisaties 

 willen we betekenisvol zijn voor de gemeenschap 

 vieren en delen we ons succes met de omgeving 

 zijn de scholen in de omgeving meer op het PrO betrokken 

 hebben we een goede relatie met de buurt  

 hebben we goede relaties met andere scholen in de regio (PO,VO, SBO, cluster 3 en 4) (2x) 

 onderhouden we goede relaties met stagebedrijven en –instellingen 

 werken we samen met gemeenten en bedrijven om laaggeschoolde arbeid terug te krijgen in 

de regio 

 hebben we goede contacten met ouders 

 hebben we goede contacten met gemeenten, MEE, Samen Doen, UWV en andere relevante 

partijen 

 zijn we meer zichtbaar in de sociale media 

  

 

Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

Volgens de directie: 

 De school heeft een sterk netwerk in de arbeidstoeleiding 

 De school heeft een goede verhouding met de directe schoolomgeving (buurt) 

 

Volgens het team: 

 Goede relatie met de buren  

 Er zijn goede contacten met de stagebedrijven  

 De school heeft een goed stagenetwerk 

 De school heeft goede contacten met andere scholen 

 De school heeft een goede samenwerking met de buren (2x) 

 De school werkt goed samen met het ATC 

 We hebben vaste stagebegeleiders bij de bedrijven 

 Goed contact met de gemeente/UWV en Samen Doen 

 Goed contact met andere scholen 

 We worden door andere partijen gezien als gesprekspartners 

 We zien ouders als gesprekspartners en onderdeel van het geheel 

 

Zwakte: 

Volgens de directie: 

 Netwerken op het gebied van de inhoud  onderwijs kan worden verbeterd 

 Het voortgezet onderwijs is niet altijd goed op de hoogte van het praktijkonderwijs en de 

mogelijkheden van het Pro 

 

 



 

Leren Loont!   
 32 

Volgens het team: 

 We moeten het praktijkonderwijs meer uitdragen (PR); wat heeft onze leerling nodig binnen 

een stage 

 Meer in kenniskringen van ondernemers gaan zitten 

 Meer werken aan mogelijkheden voor meiden 

 We moeten meer de media opzoeken 

 Meer gebruik maken van social media: een foto zegt meer dan 1000 woorden! 

 
Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. De ontwikkelingen rond de toenemende verantwoordelijkheid van gemeenten voor het 

arbeidsmarktbeleid, de WMO, de Wajong en dergelijke 

 

Bedreigingen 

 

1. De huidige ontwikkeling met betrekking tot flexwerken kan een negatieve invloed hebben op 

het aantal beschikbare uitstroombanen voor leerlingen 

 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. Het blijvend beschikbaar stellen van de school als vergaderruimte voor het SWV 

PO. 

2. Het continueren van de ouderraad in het kader van de ouderparticipatie. 

3. Het continueren van de goede contacten met de gemeente op het gebied van 

arbeidstoeleiding en zorg, met de arbeidsmarktregio/regionaal werkbedrijf en 

met andere bedrijven en maatschappelijke instellingen. 

Verbeteren:  

1. Het ontwikkelen van een plan van aanpak dat er op is gericht om de 

bekendheid van het Pro en dan met name PrO Hardenberg bij het VO en PO te 

versterken. 

2. Het organiseren van een bijeenkomst met het bedrijfsleven samen met de 

gemeente gericht op het vergroten van het kennisniveau over o.a. het 

doelgroepenregister en de betekenis van een PrO leerling voor het 

bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen 

3.  

Ontwikkelen:  

 

 

Hoofdstuk 9 Kwaliteitszorg 

 
Visie-uitspraken  

Op onze school: 

 

 wordt er systematisch geëvalueerd; hierbij worden zowel interne als externe doelgroepen 

betrokken; we krijgen geregeld via tevredenheidsonderzoeken feedback van ouders, 

leerlingen en externen 
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 worden de evaluatieresultaten omgezet in activiteiten die worden opgenomen in het 

schoolontwikkelingsplan en het jaarlijkse activiteitenplan 

 worden de evaluatieresultaten teruggekoppeld naar de betrokken doelgroepen 

 werken we met de PDCA-cirkel in alle gewone, dagelijkse processen 

 komt het schoolbeleid tot stand in een open dialoog binnen het team 

 vindt  binnen het team regelmatig intervisie plaats 

 wordt binnen het team structureel en regelmatig geëvalueerd 

 is evalueren een grondhouding 

 is een klacht een gratis tip 

 wordt er systematisch gekeken hoe het onderwijs/de lessen worden aangeboden 

 worden uitslagen van tevredenheidsonderzoeken gedeeld met de teamleden en indien nodig 

wordt er een verbeterplan opgezet 

 gaat de nazorg meer de diepte in 

 is er in werkgroepen een voortdurende evaluatie en ontwikkeling 
 
 

Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

Volgens de inspectie 2012: 

 

 De kwaliteitszorg van de school is goed op orde; er is sprake van een systematische 

aandacht voor behoud en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

 

Volgens de directie: 

 De school beschikt over middelen/instrumenten om de kwaliteitszorg te bewaken 

 De school werkt voortdurend aan de kwaliteit van het onderwijs. 

 

Volgens het team: 

 Toetsing door onafhankelijke instanties 

 

 

Zwakte: 

Volgens de inspectie rapport 2012: 

 Geen zwaktes aangegeven 

 

 

Volgens de directie: 

 Kwaliteitszorg behoeft verdere aandacht 

 De zelfcontrole van de kwaliteitszorg 

 

Volgens het team: 

 Het leeft te weinig binnen het personeel; men is onvoldoende intrinsiek gemotiveerd 

 Er is enquête moeheid 

 Er wordt onvoldoende geëvalueerd wat de opbrengsten van werkgroepen zijn 

 

 

Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. De kwaliteitsonderzoeken van de inspectie hebben een positieve invloed op de ontwikkeling van 

de kwaliteitszorg op school 
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2. Het gewijzigde toezichtskader van de onderwijsinspectie 

 

 

Bedreigingen 

 

1. Er bestaat in de politiek een toenemende neiging om scholen vanuit “wantrouwen” de maat te 

nemen 

 
 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. Er wordt structureel tijd vrijgemaakt voor systematische evaluatie van het 

onderwijs en de ondersteunende processen.  

2. De resultaten van de evaluatie worden teruggekoppeld naar de betrokken 

doelgroepen. 

3.  

Verbeteren:  

1. Het team werkt op een actieve manier mee aan reeds bestaande 

kwaliteitszorgactiviteiten: er wordt een werkgroep ingesteld die zich bezig gaat 

houden met het actualiseren van Scholen op de kaart. 

2.  

Ontwikkelen:  

 

 

 

Hoofdstuk 10 Middelen: huisvesting, financiën en facilitaire zaken 

 
Visie-uitspraken  

Op onze school: 

 

 wordt in de begroting altijd geld vrij gemaakt voor onderwijskundige projecten en is er altijd 

budget voor het inhuren van externen op projectbasis 

 hebben we goede en goed functionerende onderwijsvoorzieningen, zoals ICT-voorzieningen 

en praktijklokalen 

 zijn we gehuisvest in een modern en duurzaam schoolgebouw, dat toekomstbestendig is en 

energiezuinig, waarin het praktijkonderwijs goed tot zijn recht komt 

 kennen we een aanschafbeleid waarvoor uitgangspunten zijn: duurzaamheid en kwaliteit 

 stellen we ons ondernemend op 

 hebben we in 2020 een nieuwe school 

 is het schoolgebouw dienend aan het onderwijs 
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Huidige sterkte en zwakte: 

 

Sterkte: 

Volgens de directie: 

 De school heeft voldoende financiële middelen om het onderwijs vorm te geven 

 

Volgens het team: 

 Er is ruimte en middelen voor nieuwe ideeën 

 Er kan veel aangeschaft worden 

 Een goed uitgeruste school 

 In overleg kan veel geregeld worden 

 Via de praktijk zijn alle klusjes te regelen 

 

Zwakte: 

Volgens de directie: 

 

Volgens het team: 

 Het schoolgebouw is verouderd  

 Er is een tekort aan werkruimtes en gespreksruimtes 

 Te weinig computers/kapotte computers 

 Oud gebouw/ verouderde accommodatie 

 Oud meubilair 

 Onvoldoende ICT-ondersteuning: er is geen vast aanspreekpunt in de school voor vragen 

m.b.t. ICT. Meer inzetten op teambreed aanbieden van ondersteuning/scholing van ICT 

vaardigheden/kennis, bijv. m.b.t. de IPAD.  
  

 

Kansen en bedreigingen: 

 

Kansen: 

  

1. Een nieuwe ronde ESF-gelden vanaf 2014 

 

Bedreigingen 

1. De bezuinigingen door de Rijksoverheid vanaf 2011 werken nog steeds door 

2. De verwachte krimp van het aantal leerlingen in de gemeente Hardenberg en de omliggende 

regio 

 

Beleidsvoornemens: borgen, verbeteren en ontwikkelen 

 

Borgen:  

1. Het team zal jaarlijks actief worden betrokken bij het opstellen en de besteding 

van de vakgroepbudgetten.  

2.  

Verbeteren:  

1. Er wordt gewerkt aan plannen voor nieuwe huisvesting door onder andere het 

actief benaderen van de gemeentelijke politiek. 

2. Er zal worden onderzocht op welke wijze de ICT ondersteuning meer kan 

beantwoorden aan de vragen uit het team. 

Ontwikkelen:  

 

 


