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WOORD VOORAF
Voor u ligt het Schoolplan 2015–2019 van
onze school, het Gomarus College in Assen,
Drachten, Groningen, Leeuwarden en
Zuidhorn. Het plan geeft een beeld in hoofdlijnen van het schoolbeleid voor de komende
vier jaren.

Het schoolplan is een wettelijk verplicht
verantwoordingsdocument waarin de school zijn
beleid beschrijft en verantwoordt. Zie artikel 24 van
de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Het is ook een
belangrijk beleidsinstrument voor de school zelf:
Het informeert belanghebbenden over de
plannen van het Gomarus College voor de
periode 2015-2019.
Het is een richtinggevend document, om
ontwikkelingen in de school te kunnen plannen
en aansturen.
Het schept kaders om de kwaliteit van het
onderwijs te kunnen vaststellen, beoordelen en
verbeteren.
Bij het schrijven van het schoolplan hebben we
nadrukkelijk ook onze medewerkers voor ogen
gehad. Het schoolplan is mede bedoeld om hen te
informeren: het geeft inzicht in de samenhang
tussen de concrete plannen waar ze mee te maken
krijgen, en maakt in algemene termen duidelijk wat
daarbij van hen verwacht wordt.

Formeel taalgebruik nodigt niet uit tot lezen.
Daarom hebben we ambtelijke, formele formuleringen vermeden. Om dezelfde redenen hebben
we het over 'docenten' in plaats van 'docenten,
instructeurs, onderwijsassistenten en overige
lesondersteuners' en 'ouders' in plaats van
ouder(s)/verzorger(s).
Soms zal de lezer vooral geïnteresseerd zijn in één
bepaald beleidsterrein. We hebben de tekst daarom
zo geschreven dat de paragrafen ook afzonderlijk
gelezen kunnen worden. Hierdoor is de tekst soms
iets minder compact dan wel had gekund.
Leesbaarheid en gebruiksgemak gaven ook in dit
geval de doorslag.
De opstellers:
T. (Tjisse) Stelpstra
College van Bestuur | algemeen directeur
P.H. (Peter) Holsappel
onderwijskundig directeur | directeur vmbo
G. (Gerard) Janze
directeur locatie Assen
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Identiteit

1

Het Gomarus College is een gereformeerde
school. Het gereformeerde karakter van de
school vormt de reden van haar bestaan.
De binding tussen de school en de ouders is
van groot en blijvend belang: de school wil
onderwijs bieden dat in het verlengde van
de opvoeding thuis ligt. De ouders maken
onlosmakelijk deel uit van de gemeenschap
die gevormd wordt binnen en rond de school
waarbinnen leerlingen worden opgevoed en
onderwezen, zodat ze op een goede manier
volwassen worden. Of zoals ons motto het
zegt: LEREN VOOR JE LEVEN.

1.1 Onze overtuiging
De basis voor het gereformeerde karakter van onze
scholengemeenschap is het woord van God, de Bijbel.
De kern van het christelijk geloof kan samengevat
worden in vijf punten:
Wij zijn op aarde om de drie-enige God te dienen,
onze Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige
Geest, een God die naar ons toe komt.
Jezus Christus staat centraal in ons geloof, door hem
mogen we als blijde maar vooral verloste christenen
leven.
Wij willen leven vanuit Gods Woord alleen, de Bijbel.
Wij zijn uit genade door Christus behouden.

Als gereformeerde christenen geloven we op grond
van de Bijbel het volgende over onze God:
God is de eerste, Hij kiest eerst voor ons, voordat wij
voor Hem kiezen. Dit komt tot uitdrukking in de doop.
God is een sprekende God: zijn woord staat centraal
in ons leven.
God vergadert zich een volk, daarom behoren
wij tot een kerkelijke gemeenschap.
God is de Schepper van de wereld.
Deze werkelijkheid waarin wij leven is Gods
werkelijkheid.
Christus is voor ons gestorven, maar Hij is ook weer
opgestaan uit de dood. Het leven van christenen
wordt daarom gekenmerkt door aanvechting én
vreugde, door strijd én overwinning, door zwakheid én
kracht, door zonde én vergeving, door gebrokenheid
én verwachtingsvolle hoop.
De Heilige Geest woont in ons hart en helpt ons om
als christenen te leven. De Geest brengt ons bij elkaar
in de gemeenschap die kerk heet, om samen God te
dienen en elkaar daarbij te steunen.
Christus zal terugkomen, om alles nieuw te maken.
We leven vanuit het besef van die wederkomst.

Deze overtuiging staat centraal in het onderwijs dat
op onze school gegeven wordt en in de manier
waarop medewerkers, ouders en leerlingen met
elkaar omgaan.

Wij krijgen geloof door Gods Geest die in ons werkt.
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1.2 Onze waarden
Het Gomarus College wil leerlingen toerusten voor
een volwassen leven in een snel veranderende
wereld, overeenkomstig ons motto: LEREN VOOR JE
LEVEN. Leerlingen hebben van God unieke talenten
gekregen en die talenten willen we helpen
ontplooien op elk niveau zodat de leerling
verantwoordelijkheid leert ervaren en nemen naar
de naaste dichtbij en ver weg en naar de omgeving.
Dat doen we niet zomaar, maar vanuit een diep
besef van de basis waarop we als medewerkers,
leerlingen en ouders staan: wij zijn allemaal
kinderen van één Hemelse Vader. Hij is ons houvast
bij alles wat we doen en wat er om ons heen
gebeurt. Door het geloof in Hem weten wij ons als
christenen aan elkaar verbonden in een
gemeenschap. Als school hechten we aan deze
gemeenschapsvorming tussen medewerkers,
leerlingen en hun ouders.
Als medewerkers van het Gomarus College willen we
in ons werk met de leerlingen daarom volgen wat
Christus ons heeft voorgeleefd. Op die manier willen
we een voorbeeldrol vervullen naar leerlingen zodat
ook zij groeien in het volgen van Christus zodat zij
de keuzes die zij maken in het leven leren maken
vanuit een levend geloof in God. Zoals Jezus
Christus ons leerde:
Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt
nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat
leven geeft. (Evangelie van Johannes 8:12)
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Bij het invullen van deze opdracht laten we ons
leiden door de volgende waarden:
God leeft
Als christenen belijden we dat God leeft. In die
realiteit staan we in de samenleving en leven wij
het leven dat we van God hebben gekregen. De
levende God is de grond van ons bestaan. In ons
leven zijn we Hem toegewijd. Dat vraagt van ieder
van ons om overgave. We zijn daarop ook
aanspreekbaar.
Groeien
Dagelijks willen we groeien in onze toewijding aan
de God die leeft. Dat wordt zichtbaar in ons
persoonlijk geloof en in de manier waarop we ons
leven leven. Dat groeien willen we in en buiten de
school graag met andere christenen delen. Dat gaat
met vallen en opstaan. Het maken van fouten hoort
daarbij. Fouten zijn leermomenten voor het Leven
en voor onze professionalisering.
Als school staan we midden in de samenleving. In
dat perspectief willen we veel delen, ook omdat we
veel te delen hebben. Anderen hebben ons ook veel
te bieden. We staan daar voor open en ontvangen in
dankbaarheid.
Gezamenlijk
We staan nooit alleen. De God die leeft is onze
gezamenlijke basis. Dat verplicht ons ook om in
gezamenlijkheid aan het werk te zijn binnen onze
school. Als geheel zijn we sterker dan de delen.
Daarom delen we ook om het geheel meer kracht te
geven. We voelen ons samen verantwoordelijk.
We hebben elkaar binnen de organisatie veel te
bieden. Dat willen we aan elkaar verbinden.
Verbinding geeft kracht en vertrouwen. Als leerling,
leerkracht en medewerker werken we samen om tot
de beste resultaten te komen.

Gunnen
We hebben niet alleen een naaste, God heeft ook
onszelf als naaste bedoeld. Dat tekent onze houding
ten opzichte van elkaar. Vanuit ons motto “leren
voor je Leven“ zien we de ander als een uniek
schepsel van God en achten we hem of haar belangrijker dan onszelf. Niet alleen het eigen belang,
maar ook dat van de ander hebben we voor ogen.
Gunnen is geven. Gunnen is ook in blijdschap
ontvangen, blij dat de ander aan jou wil geven.
Geven is ook vergeven. We leven in een gebroken
wereld. Ieder van ons maakt daarin fouten. Omdat
fouten je Leren, kun je ze elkaar gunnen om samen
verder te komen.

Genieten
God heeft de wereld goed geschapen. Hij genoot er
van. Omdat Hij het nadat wij in zonde zijn gevallen
weer goed wil maken heeft hij zijn Zoon gegeven.
Dat geeft hoop en maakt ons blij. Leven uit genade
tekent onze levenshouding. Naast het feit dat we
ons afhankelijk weten, betekent het dat we positief
in het leven mogen staan. We krijgen veel en daar
mogen we met volle teugen van genieten. We zien
kansen en stralen optimisme uit omdat we volop
leven uit genade met perspectief voor de toekomst.
Vreugde is van ons af te lezen in wie we zijn en wat
we doen.
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ONDERWIJS

2

De missie van onze school laat zich in twee
zinnen samenvatten:
Het Gomarus College wil een leer- en
leefgemeenschap zijn van mensen die zich
richten op het volgen van het voorbeeld van
Christus in alle aspecten van het leven.
Het Gomarus College wil eigentijds onderwijs
bieden van hoge kwaliteit in een breed scala
van opleidingen om elke leerling een passende
leerroute te kunnen bieden.
Ons motto LEREN VOOR JE LEVEN brengt de
twee centrale elementen in onze missie samen
in één zin. Het leren staat in het perspectief
van het leven met Christus, nu en in de
toekomst.

2.1 Voor wie
Het draait om de leerling. Zo kun je kort samenvatten waar onze focus ligt. Vanuit onze identiteit en
onze visie op onderwijs richten wij ons op hen.
Dat dit voor ons geen open deur is blijkt uit wat we
hierna over ons onderwijs zeggen. We zien het als
onze opgave dienstbaar te zijn in het zoeken hoe
wij het beste bij de leerling kunnen aansluiten.
Onze leerlingen hebben van huis uit een christelijke
achtergrond. Wanneer ze bij ons op school komen,
staan ze volop in de vorming van hun leven.
Ons onderwijs wil daar een bijdrage aan leveren.
Daarin willen we hun achtergrond vanuit onze
identiteit verbinden met hun toekomst. We weten
niet hoe die eruit ziet.

Ons onderwijs zal een vormende bijdrage moeten
leveren aan het hanteren van die onzeker-heid.
Reﬂectie op de manier waarop wij in ons onderwijs
onze leerlingen uitdagen, moedigen we aan.
2.2 Onderwijsvisie
Identiteit en kwaliteit zijn geen aparte grootheden
die los van elkaar staan. In het onderwijs zijn ze
onlosmakelijk met elkaar verweven. Onze identiteit
vraagt van ons om het beste te zoeken voor onze
leerlingen – en dat vereist kwaliteit in de vorm van
aansprekend, degelijk en didactisch doordacht
onderwijs. Bij het vorm geven aan dat onderwijs zijn
vier begrippen richtinggevend:
Relatie
Leerlingen ontwikkelen zich het beste in een
klimaat waarin ze zich veilig en geborgen voelen.
Zo'n klimaat vraagt om duidelijke regels, regelmaat
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
elkaar en voor de eigen werkomgeving. Een uitnodigende, frisse werkomgeving zorgt niet alleen voor
een positieve sfeer, maar draagt ook bij aan de
resultaten. In de relatie is openstaan naar de
leerling belangrijk. Binnen die openheid zijn we er
voor hem en kan hij een beroep op ons doen.
Uitdaging
Elke leerling is door God uniek gemaakt en ieder
heeft zijn of haar eigen mogelijkheden. We willen
onze leerlingen stimuleren en uitdagen om hun
mogelijkheden en talenten zo goed mogelijk te
benutten. Dat vraagt om eigentijdse, aansprekende
lesinhouden, lesmethoden en (hulp)middelen.
Zo bereiden we hen voor op hun toekomst in een
samenleving die steeds verandert.
9

Afstemming
We stemmen ons onderwijsaanbod af op de
behoeften en interesses van leerlingen en houden rekening met verschillen in kennen en kunnen. Dat
heeft gevolgen voor de manier waarop we instructie
geven en voor onze keuze van verwerkingsvormen.
We streven naar een passend, gedifferentieerd
onderwijsaanbod, ondersteund door een goede,
efﬁciënte zorgstructuur.
Zelfstandigheid
We leren onze leerlingen om kritisch naar zichzelf te
kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor hun
eigen leerproces. Daarbij gaan we geleidelijk te
werk en houden we rekening met de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden. De school
stelt kaders die de leerlingen ruimte geven om,
binnen veilige randvoorwaarden, te groeien naar
zelfstandigheid.
In een wereld die voortdurend verandert, zijn
identiteit en kwaliteit dynamische begrippen. Ook
al staan de kernbegrippen van onze onderwijsvisie
niet ter discussie, de concrete invulling daarvan zal
zich wel steeds ontwikkelen. Onze missie vraagt van
ons dat we blijven nadenken over de waarde van ons
onderwijs voor onze leerlingen, nu en in de
toekomst.
2.3 Actualisering van de identiteit
In de achterban van onze school is veel in
beweging. Niet alleen de opvattingen veranderen,
ook de beleving van het geloof verschuift. De
kerkelijke grenzen vervagen, er wordt meer samengewerkt over de kerkmuren heen. Meer dan
vroeger zoeken christenen steun bij elkaar in een
samenleving die steeds onchristelijker wordt.
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Deze ontwikkelingen hebben hun weerslag op
ouders en leerlingen. De keuze voor gereformeerd
onderwijs vanuit de “historische” achterban is
minder vanzelfsprekend geworden. Tegelijk zien we
een ontwikkeling dat de school aan een behoefte
van ouders en leerlingen buiten die “historische”
achterban voldoet. Er bestaat (nog steeds) waardering voor onze identiteit en aandacht voor
christelijke waarden en normen. Daarbij horen wel
kritische vragen: Maken we wel altijd waar wat we
beloven?
Onze gereformeerde identiteit blijft ons
onderscheidend punt. Daarover is geen discussie.
Over de invulling van die identiteit wordt veel
gesproken. Er is daarbij een verschuiving zichtbaar
van de formele identiteit – de kerkelijke binding –
naar de beleefde identiteit: wat we uitstralen in de
omgang met de leerlingen en met elkaar. Het is de
beleefde identiteit waaraan we als school
herkenbaar zijn en die ons onderwijs waardevol
maakt. Zonder beleefde identiteit is de formele
identiteit een lege huls.
Gezien al deze ontwikkelingen hebben we besloten
om ons opnieuw te bezinnen op onze identiteit en
de manier waarop we daaraan vormgeven. Daarbij
spelen twee vragen: (1) Hoe kunnen we komen tot
een goede afbakening van onze formele identiteit,
als we die niet meer aan een kerkgenootschap
verbinden? (2) Hoe kunnen we elkaar helpen om
onze christelijke identiteit te beleven en praktisch
zichtbaar te maken? Bij dit bezinningsproces
betrekken we onze medewerkers en zal ook onze
eigen raad van identiteit een helpende rol
vervullen.

2.4 Focus op goed/beter lesgeven
De kwaliteit van het onderwijs was in de periode
2010-2014 een belangrijk thema. In het Schoolplan
2010-2014 werd onze ambitie duidelijk verwoord:
“Op het gebied van de kwaliteit van ons onderwijs
geldt bovenal dat we er op uit zijn het telkens beter
te doen ten behoeve van de leerlingen.” Aan die
ambitie is in vier jaar tijd niets veranderd.
Wel is de insteek veranderd waarmee we aan die
kwaliteit werken. In de periode 2010-2014 zijn we
ervan overtuigd geraakt dat we de focus meer bij de
concrete lespraktijk moeten leggen. Het is in de les
dat onze onderwijskwaliteit gestalte krijgt – of ons
juist, ondanks de beste bedoelingen, toch ontglipt.
We hebben daarom besloten om eerst te inventariseren hoe de bestaande lespraktijk er uitziet, om
van daaruit verder werken.

In de periode 2012-2014 hebben we het CPS een
nulmeting laten uitvoeren op alle locaties. Hierbij is
de bestaande lespraktijk gedetailleerd in beeld
gebracht. Hieruit komt samengevat het volgende
beeld naar voren:
Op de meeste locaties is het gebruikelijk om
klassikaal, frontaal les te geven waarbij de gebruikte
methode leidend is. Het repertoire aan didactisch
handelen is nogal beperkt; uitbreiding zou het
onderwijs ten goede komen.
Voor alle locaties geldt dat er geen gedeeld beeld van
een goede les blijkt te zijn. De onderwijskundige
uitwerking van de visie ontbreekt, evenals de
collectieve ambitie.
De resultaten van het onderwijs zijn wisselend, als je
die afzet tegen de kenmerken van de
leerlingenpopulatie: van uitgesproken goed tot
tegenvallend.
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Het doel van de les en de lesopzet wordt vaak niet
aangegeven. Op bijna elke locatie is sprake van een
wisselende, onvoldoende taakgerichtheid van de
leerlingen.
Het onderwijs is op de meeste locaties niet uitdagend
(genoeg), soms zelfs saai volgens zowel leerlingen
als ouders. Leerlingen worden onvoldoende
geactiveerd. Differentiatie en groepswerk of
samenwerken komen weinig voor.
Uit de nulmetingen blijkt dat de verhouding tussen
visie en praktijk meer aandacht nodig heeft. We slagen er nog onvoldoende in om onze onderwijsvisie
te vertalen naar de praktijk van het onderwijs.
Momenteel wordt er hard aan gewerkt om daarin
verbetering te brengen. De focus ligt daarbij op de
concrete lespraktijk: wat zijn de kenmerken van een
goede les en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze
lessen daaraan voldoen?
De bezinning hierover is in 2014 begonnen binnen
de schoolleiding, en zal in 2015 worden uitgebreid
naar docenten, leerlingen en ouders. We willen
kenmerken formuleren:
die herkenbaar zijn (geen jargon) en brede steun
hebben binnen de school;
die concreet genoeg zijn om docentengedrag objectief
te kunnen evalueren;
die docenten stimuleren om hun eigen, speciﬁeke
talenten creatief te benutten.
De ideeën van het CPS over de vijf rollen van de
docenten dienen hierbij als vertrekpunt.
Deze ontwikkeling krijgt op termijn een vervolg in
het personeelsbeleid (zie 3.2 en 3.3) en in het
kwaliteitsbeleid (zie 4.2).
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2.5 Onderwijskundig leiderschap
De focus op goed/beter lesgeven heeft ook gevolgen
voor de manier waarop de leidinggevenden
(locatiedirecteuren en teamleiders) hun functie
invullen. Tot nu toe is het niet gebruikelijk dat de
leidinggevenden veel bemoeienis hebben met wat er
in de lessen gebeurt. Zolang er geen acute
problemen zijn, worden lesindeling, leerinhouden,
werkvormen en toetsing toevertrouwd aan de
vakdocenten.
In het algemeen kunnen we stellen dat er binnen
onze school geen echte aanspreekcultuur bestaat.
Leidinggevenden zijn over het algemeen niet
gewend om duidelijk aan te geven wat ze van hun
medewerkers verwachten en om daaraan vervolgens
ook vast te houden. Daardoor verzanden afspraken
vaak, wat weer niet bijdraagt aan het vertrouwen.
Het gebrek aan duidelijkheid heeft ook tot gevolg
dat er over beleid en ontwikkelingen vaak niet
effectief wordt gecommuniceerd: we laten de
consequenties liever wat in het midden.
Deze vrijblijvendheid willen we in de periode 20152019 stap voor stap ombuigen. De belangrijkste
middelen daarvoor zijn transparantie en heldere
afspraken: over de doelen die we stellen, de middelen die we ter beschikking stellen en de beoordelingscriteria die we hanteren. Daarnaast vragen we
van de leidinggevenden dat ze hun rol binnen de
school anders gaan invullen. In de periode 20102014 hebben we de meeste leidinggevenden gefaciliteerd om een master onderwijskundig leiderschap
te halen. Ze zijn hierdoor goed toegerust om zich in
de periode 2015-2019 verder te ontwikkelen tot
onderwijskundig leider van hun team. Daaronder
valt ook het aanspreken van een docent of groep docenten als de inspanningen of de resultaten
verbetering behoeven (zie 3.3).

Een centrale taak van een onderwijskundig leider is
het coachen van de docenten op hun pedagogischdidactisch handelen en professionaliteit. Hierbij
spelen de eerder genoemde 'harde' gegevens een
belangrijke rol; een andere belangrijke informatiebron zijn de lesbezoeken die de leidinggevende
aﬂegt. Samen vormen ze de basis voor een gesprek
waarin het functioneren van de docent open en
zonder voorbehoud wordt besproken.
Het is belangrijk dat de leidinggevenden hoge
verwachtingen (leren) uitspreken richting de
docenten. Het formuleren van kenmerken van goed
onderwijs (zie 2.3) heeft alleen zin als we ook
bereid zijn elkaar daaraan te houden. Aan de andere
kant willen we beslist géén afvinkcultuur in het
leven roepen. Wie zich positief inzet, geven we
graag de ruimte om de eigen kwaliteiten optimaal
te benutten. Er kan en mag veel, als het doel maar
in het oog gehouden wordt: aansprekend en
effectief onderwijs dat herkenbaar invulling geeft
aan onze gereformeerde identiteit.

2.6 Blijvende aandacht voor zorg
Binnen onze school functioneert een ﬁjnmazig
systeem van leerlingenzorg, zoals we dat hebben
beschreven in ons onderwijsondersteuningsproﬁel.
Op de verschillende locaties bestaan zorgteams die
integraal verantwoordelijk zijn voor uitvoering van
de zorg: van het signaleren van het probleem tot de
evaluatie van het ondersteuningsplan. Over het
algemeen blijkt dit systeem goed te werken.

De invoering van Passend Onderwijs is op onze
school in grote lijnen voltooid. Dat betekent dat we
de fase van visieontwikkeling en structurele
wijzigingen hebben afgerond – niet dat het Passend
Onderwijs geen aandacht meer behoeft. En dat geldt
voor de hele leerlingenzorg. Voor de periode 20152019 staan geen grote structurele veranderingen
meer op stapel – het accent komt nu te liggen op
het handhaven van de gemaakte afspraken en het
bewaken van de kwaliteit.
Er zijn wel enkele kleinere ontwikkelpunten. We
hebben geconstateerd dat de rol- en taakopvatting
van mentoren op veel locaties niet duidelijk is en de
invulling van het mentoraat mede daardoor
wisselend. Hier gaan we op korte termijn mee aan
het werk omdat we als school een herkenbaarder
proﬁel willen (zie 4.1). Ook willen we het planmatig
werken in de zorg verbeteren en uniformeren.
Tenslotte ervaren we nog knelpunten doordat onze
school met verschillende samenwerkingsverbanden
en dito geldstromen te maken heeft; sommige
locaties hebben als 'kleine speler' een wat moeizame
positie in hun samenwerkingsverband. Ook dit zal
de komende periode aandacht blijven vragen.

2.7 Realisering doorgaande leerlijnen
In het Schoolplan 2010-2014 was het versterken
van de doorgaande leerlijnen een van de speerpunten: “In de komende planperiode willen we
daarom de samenhang van het onderwijs zoals dat
wordt verzorgd door de verschillende locaties
We hebben ons in de periode 2010-2014 uitgebreid
opnieuw ijken in het belang van de leerlingen.”
voorbereid op de Wet op het Passend Onderwijs. Dat
Om dit doel te bereiken, werden drie veranderingen
heeft onder andere geresulteerd in het inrichten van
aangekondigd:
een eigen OPDC. Hierin zijn expertise, ondersteuverticalisering in vmbo en havo/vwo in Groningen;
ning, rebound en onderwijs aan cluster-leerlingen
samengebracht. Bij rebound en onderwijs ligt de
invoering van het vakcollege in het vmbo b en k;
focus op terugkeer in het reguliere onderwijs. Naast
intensivering van het schoolbrede vakoverleg.
lesplaats voor leerlingen is het OPDC ook expertisecentrum voor de hele school.
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Op dit moment, eind 2014, zijn deze drie
veranderingen organisatorisch vrijwel rond. De
verticalisering van het vmbo is inmiddels tot stand
gekomen; de verticalisering van het havo/vwo is in
volle gang en zal medio 2015 worden afgerond. Het
vakcollege draait al enkele jaren op de locatie
Groningen; op de andere locaties zijn we bezig met
het vormgeven van lokale instroompunten. Het vakoverleg heeft een vaste plaats gekregen op de
vergaderkalender, met vijf vergaderingen per
schooljaar.

Het verbeteren van de doorstroming vraagt een
inspanning van alle betrokkenen. We gaan het
vakoverleg op dit punt een duidelijke taakstelling
meegeven. Daarvoor zullen we ons baseren op (1)
gegevens over de leerlingenstromen binnen de
school, (2) het cijferbeeld voor ieder vak voor en na
de overgang, (3) gesprekken met en enquêtes onder
de leerlingen en (4) normen die de overheid of de
inspectie stelt. Elk jaar zullen we aan de hand van
de gegevens evalueren of de knelpunten voldoende
zijn aangepakt en zo nodig nadere actie
ondernemen.

Het vakcollege-concept heeft een stevige
onderwijsinhoudelijke component die bij invoering
2.8 Visie op didactiek en differentiatie
meteen een positief effect heeft op het onderwijs.
In het onderwijs op onze school wordt weinig
Deze verandering heeft daardoor meteen rendement
gedifferentieerd. Veel docenten stemmen hun
gehad. Er ligt nog wel een uitdaging op de locaties
didactiek niet systematisch af op de verschillen
waar de doelgroepen te klein zijn om afzonderlijke
tussen leerlingen, al zijn er uitzonderingen op de
leerroutes techniek en mens & dienstverlening op te
regel. Dat differentiatie geen belangrijke plaats
zetten. Medio 2016 willen we de problemen op dit
heeft in ons onderwijs, zeggen we niet alleen op
punt opgelost hebben.
grond van eigen waarnemingen, maar blijkt ook uit
De verticalisering in Groningen en de intensivering
onderzoek van de onderwijsinspectie en externe
van het vakoverleg moeten nog gaan renderen. Nu
adviseurs.
de voorwaarden voor meer afstemming zijn
Het is onze ervaring dat differentiatie een lastig
geschapen, kan de aandacht verschuiven naar de
onderwerp is. Docenten geven aan dat differentiatie
concrete invulling: waar bevinden zich onnodige
veel voorbereiding vraagt, organisatorisch lastig is
obstakels in de leerroutes die we aanbieden, en wat
en – mede daardoor – ten koste gaat van het
kunnen we doen om die op te ruimen?
pedagogische aspect. Als je in één les drie groepen
Onze eerste prioriteit daarbij is de aansluiting
moet 'bedienen', kun je een leergesprek niet even
tussen onderbouw en bovenbouw in havo en vwo.
laten uitlopen, al vraagt de situatie daar wel om.
Op dit moment ervaren veel havo- en vwo“Je wordt als docent meer manager dan pedagoog
leerlingen de overgang van leerjaar 3 naar leerjaar 4
en dat is niet hoe ik mezelf zie.”
als een breuk. Ze hebben er moeite mee om zich
In het verleden is er binnen onze school wel
tijdig aan te passen aan de eisen die de bovenbouw
geëxperimenteerd met differentiatie. Er is bij
aan hen stelt. Een tweede prioriteit is het
allerlei vakken ervaring opgedaan met 'grootschaharmoniseren van de lessentabel, zodat de huidige,
lige' organisatievormen, zoals het BHV-model*).
vaak alleen historisch verklaarbare verschillen
tussen locaties verdwijnen.
*) BHV-model: Een model dat uitgaat van drie routes is het BHV-model.

BHV staat voor basis-, herhalings- en verrijkingsstof. Basisstof wordt aan
alle leerlingen aangeboden, herhalingsstof is bedoeld voor leerlingen die
de basisstof nog onvoldoende beheersen en verrijkingsstof is bedoeld voor
leerlingen die de basisstof voldoende beheersen.
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Toen deze modellen minder populair werden en
langzamerhand uit de lesmethodes verdwenen,
namen onze docenten er ook afscheid van. Vaak was
het gebruik van de differentiërende methodeonderdelen voor die tijd al sterk gedaald.
Toch blijven we differentiatie belangrijk vinden,
ook gezien onze uitgangspunten. In het Schoolplan
2010-2014 staat niet voor niets: “Leerlingen zijn
door God geschapen mensen, ieder met eigen
talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Als
scholengemeenschap willen we er aan werken die
talenten, hoe verschillend ze ook zijn, verder te
ontplooien.”
Differentiatie moet daarom weg uit de hoek van
'dingen die nu eenmaal moeten, maar waar we niet
om hebben gevraagd'. Dat lukt alleen wanneer we
als school ook zelf een duidelijk en inspirerend verhaal hebben. Dat moet niet alleen gaan over het
wat en het waarom van differentiatie, maar vooral
ook over het hoe. Anders gezegd: we hebben als
school een visie nodig op de didactiek van het
differentiëren.
In de komende tijd willen we een visie op
differentiatie ontwikkelen die de docenten kan
inspireren en de weg wijzen. Daarbij willen we
vooral insteken op kleinschalige didactiek: hoe kun
je differentiëren in je instructie- en je oefenvormen
binnen de les. Medio 2016 willen we het
bezinningsproces afronden. Daarna kan de visie op
differentiatie een plaats krijgen in de criteria voor
de goede les (zie 2.4) en meegenomen worden in de
reguliere gesprekscycli (zie 4.2.).
2.9 Overig beleid
In de periode 2015-2019 zal veel onderwijsbeleid
uit de afgelopen jaren gecontinueerd worden en
waar nodig verder uitgewerkt. We noemen de
belangrijkste beleidspunten:
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Op de locatie Groningen is het Tweetalig Onderwijs (TTO)
met succes ingevoerd in de onderbouw van het vwo. In
de periode 2015-2019 zijn in de onderbouw geen grote
veranderingen meer te verwachten. In de bovenbouw zijn
we nog op zoek naar een passend vervolg. Medio 2016
willen we de besluitvorming daarover afronden.
Het beleid ten aanzien van taal en rekenen wordt
voorgezet. Het leeraanbod zal over de hele
scholengemeenschap worden geharmoniseerd, op basis
van de opgedane ervaringen. We blijven de resultaten
van de leerlingen monitoren en nemen aanvullende
maatregelen, als de resultaten daartoe aanleiding
geven.
Onze school heeft de afgelopen jaren aanwijsbaar
vooruitgang geboekt in het benutten van de didactische
mogelijkheden van ict en het vergroten van de 'digitale
weerbaarheid' van de leerlingen (media-opvoeding). We
blijven alert op nieuwe mogelijkheden en zullen daar zo
nodig op inspringen.
Rondom LoopbaanOriëntatie –en Begeleiding zijn
inmiddels de eerste stappen voor beleid in een
beleidsplan neergelegd. In overleg met de decanen
zullen we afstemmen hoe we de punten hieruit ingang
kunnen laten vinden binnen het onderwijsprogramma.
Het vmbo staat voor de grote uitdaging de vernieuwde
examens voor de beroepsgerichte programma's in te
voeren. Dit vraagt om afstemming met Vakcollege lijn 1
en 2 en het vervolgonderwijs in het mbo.
Het beleid ten aanzien van internationalisering begint
zijn vruchten af te werpen. In de periode 2010-2014
heeft een groeiend aantal leerlingen de mogelijkheid
gekregen internationale contacten en kennis op te doen.
We gaan hier de komende jaren mee door, met de
aantekening dat we de kosten voor de ouders wel naar
beneden willen brengen. In 2016 willen we ons beleid
vastleggen in een Internationaliseringsplan.

PERSONEEL

3

Onderwijs is mensenwerk. Het vraagt niet
alleen vakmanschap en een professionele
houding, maar ook persoonlijke aandacht en
betrokkenheid. Ons personeelsbeleid is erop
gericht om onze medewerkers te laten
functioneren als vakbekwame én betrokken
professionals: of ze nu voor de klas staan, een
ondersteunende taak hebben of leiding geven.
Levenslang leren is daarbij een belangrijk
thema. Ons motto: LEREN VOOR JE LEVEN geldt
niet alleen voor leerlingen, maar ook voor onze
medewerkers. We blijven onszelf ontwikkelen
om ons onderwijs bij de tijd en relevant te
houden, in een constant veranderende wereld.

3.1 Bekwaam
Bekwaamheid is een eerste vereiste voor al onze
medewerkers: ieder moet competent zijn voor het
werk dat hij of zij doet. De bekwaamheid van
docenten krijgt daarbij veel aandacht, omdat hun
pedagogisch en didactisch handelen bepalend is
voor de identiteit en kwaliteit van ons onderwijs.
We zijn daarom bezig om onze criteria voor de bekwaamheid van docenten te operationaliseren (zie
2.3). Zo kunnen we als school gerichter werken aan
het ontwikkelen van onze pedagogische en
didactische kwaliteiten.
De bekwaamheid van docenten begint met de formele lesbevoegdheid, maar eindigt daar niet mee.
Docenten zijn nog lang niet (zelfs nooit) uitgeleerd, als ze hun opleiding hebben afgerond. Ze
krijgen het leraarschap meestal pas goed in de
vingers, als ze dagelijks in de onderwijspraktijk
werkzaam zijn. Bovendien is het onderwijs
voortdurend in ontwikkeling: vakinhouden en
exameneisen verschuiven, leerlingkenmerken
veranderen, ontwikkelingen in de
onderwijstechnologie creëren nieuwe mogelijkheden (en valkuilen), enzovoort.

In ons personeelsbeleid houden we daar op
verschillende manieren rekening mee.
Werving en selectie
Een professionele werving en selectie zijn
essentieel om de juiste, bekwame mensen te
vinden voor onze organisatie. We streven ernaar
om alleen docenten aan te nemen die bevoegd en
startbekwaam zijn. Bij vakken waar moeilijk te
vervullen vacatures dreigen te ontstaan, gaan we
proactief op zoek naar geschikte kandidaten
binnen en buiten de school. Zonodig bieden we
een passend traject aan zodat de docent bevoegd
is op het moment dat de vacature zich voordoet.
Het formatieplan bevat een jaarlijks
geactualiseerd overzicht van te verwachten
vacatures, knelpunten en maatregelen.
Begeleiding
Beginnende docenten en andere
onderwijsgevenden worden de eerste jaren
begeleid en gecoacht door een ervaren docent.
De leidinggevende probeert de lestaak en andere
taken zo goed mogelijk af te stemmen op de
mogelijkheden van de medewerker. Normaal gesproken kan dit starterstraject na één of twee
jaren beëindigd worden. Er is ook begeleiding
beschikbaar voor docenten die in hun
onderwijsloopbaan dreigen vast te lopen of
anderszins minder goed beginnen te functioneren.
De concrete mogelijkheden worden beschreven in
het scholingsplan.
Scholing
Een lerende organisatie kan niet zonder
permanente scholing. We willen een scholingsplan
opstellen voor onze medewerkers, waarin de
praktijk van het lesgeven centraal staat (zie 2.3) .
Hierin gaan we de ontwikkel- en opleidingsdoelen
beschrijven die we als school stellen, en de
activiteiten die we in dat kader willen faciliteren.
We streven daarbij meer dan vroeger het geval was,
naar een samenhangend beleid voor de hele
school.
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Op termijn willen we toewerken naar een
herkenbaar pedagogisch en didactisch proﬁel voor
het hele Gomarus College (zie 4.1) . Scholing is
daarvoor een belangrijk middel.
We verwachten van al onze medewerkers dat ze
goed gebruik maken van de ontwikkelmogelijkheden die er voor hen zijn. Of het nu om
de formele, door de school georganiseerde
nascholing gaat, het individueel 'bijhouden van je
vak' of de informele contacten met je collega's:
het zijn allemaal kansen om te leren en zo
bekwaam te blijven.

3.2
Bereid
Bekwaamheid alleen is niet genoeg om het
onderwijs te kunnen verzorgen dat ons voor ogen
staat. Bereidheid – de motivatie om je als christen
samen met je collega's voor het onderwijs in te
zetten – is ook een essentiële voorwaarde. Die
bereidheid blijkt uit de inzet en toewijding,
waarmee de medewerkers hun taken binnen de
school uitvoeren.
Drie aspecten zijn daarbij van belang:
de bereidheid om als gelovig christen je werk te
doen;
de bereidheid om je als loyaal medewerker op te
stellen;
de bereidheid om je te blijven ontwikkelen en te
verbeteren.
Er is binnen onze school veel inzet en betrokkenheid. Dat constateren anderen, dat constateren we
zelf. Veel medewerkers laten dagelijks zien dat ze
bereid zijn om zich voor het onderwijs in te
zetten. Toch is er wel een bezinning nodig op de
invulling die we aan die bereidheid geven. Die
bezinning willen we de komende jaren gestalte
geven in gesprekken met de teams en functioneringsgesprekken met onze medewerkers.
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Je werk doen als christen
De komende jaren zal de invulling van onze
identiteit – je werk doen als christen, wat
betekent dat concreet? – opnieuw aandacht
vragen. We willen dat onze medewerkers positieve
christenen zijn die laten zien wat het betekent om
te leven vanuit het geloof. De vraag is hoe je dat
praktisch hanteerbaar en handhaafbaar kunt
verankeren. Deze vraag wordt dringender nu de
exclusieve binding aan de gereformeerd
(vrijgemaakte) en christelijk gereformeerde kerken
als formeel criterium ter discussie staat (zie 2.3) .
Bovendien is de identiteit van deze kerken zelf diverser en diffuser aan het worden: alle reden om
ons opnieuw te bezinnen op de vraag hoe onze
identiteit zichtbaar te maken.
Je opstellen als loyaal medewerker
Veel van onze medewerkers combineren een grote
betrokkenheid op hun 'eigen' locatie, met name op
het persoonlijke vlak, met een afstandelijke
houding tegenover het Gomarus College als geheel.
Die dubbelheid gaan we de komende jaren
ombuigen. We willen onze medewerkers kunnen
aanspreken op hun bijdrage aan de doelen van de
organisatie, ook in termen van loyaliteit en
betrokkenheid. Hierbij is een sleutelrol weggelegd
voor de leidinggevenden. Zij representeren het
'geheel' tegenover hun teamleden. We verwachten
van hen dat ze dat met overtuiging doen.
Je blijven ontwikkelen en verbeteren
Het is voor onze medewerkers niet altijd vanzelfsprekend dat ze zich blijven ontwikkelen en
verbeteren. Een deel van hen – het geldt zeker niet
voor iedereen – heeft het gevoel dat het allemaal
wel goed gaat zo en dat scholing niet veel zin
heeft. Wij willen deze attitude de komende jaren
doorbreken. Zeker in het onderwijs mag je verwachten dat het belang van leren en scholing niet
ter discussie staat. Over de invulling van de scholing kan vervolgens gepraat worden. We geven
onze medewerkers graag de ruimte om daarover
mee te denken, teamsgewijs of individueel.

3.3 Professioneel
We houden regelmatig functionerings- en
beoordelingsgesprekken met onze medewerkers om
te bespreken wat goed gaat, wat verbetering
behoeft en hoe we die verbetering kunnen
realiseren. Daarnaast zijn er talloze andere
contacten tussen leidinggevenden en medewerkers
waarin het functioneren van de medewerker direct
of indirect aan de orde komt: vaak terloops, naar
aanleiding van een concreet voorval.
Wat opvalt is dat de sfeer waarin wordt gesproken,
vaak vrijblijvend is: personeel wordt weinig
aangesproken op afspraken en leidinggevenden
staan wat dat betreft ook niet op hun strepen. Op
verschillende locaties bestaat iets als een familiecultuur: leidinggevenden en medewerkers leven op
persoonlijk vlak wel degelijk met elkaar mee, maar
laten elkaar zoveel mogelijk vrij in hun werk.
Alleen bij structurele problemen wordt er ingegrepen, en zelfs dan niet altijd even doortastend.

We willen de komende jaren werken aan een
professionele aanspreekcultuur. Dat is nodig om te
voorzien in een borging van de kwaliteitsverbetering die we voorstaan. Voor het personeelsbeleid
betekent dit dat functionerings- en beoordelingsgesprekken zakelijker worden en dat het vrijblijvende eraf gaat. We verwachten van de leidinggevende én van de medewerker een professionele
houding in het gesprek. Dat betekent: zakelijk
benoemen wat goed gaat en wat beter kan, vanuit
de doelstellingen van de school, en samen zoeken
naar oplossingen voor eventuele knelpunten.
Zo'n gesprek slaagt alleen als er professioneel
respect is voor elkaars rol én deskundigheid. Een
leidinggevende hoort respect te hebben voor de
deskundigheid van de medewerker op het eigen
vakgebied en ruimte te geven voor eigen initiatief
en creativiteit. Een medewerker hoort respect te
hebben voor de positie van de leidinggevende als
onderwijskundig leider en voor diens rol als
beoordelaar en bewaker van de kaders.
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Dan kan er zakelijk gesproken worden over iemands
functioneren in de organisatie, zonder dat de
persoonlijke verhoudingen daaronder lijden.
Er is ook professionaliteit nodig in het omgaan
met afspraken. Heel eenvoudig: afspraken horen
nagekomen te worden – en gaat het een keer mis,
dan is het gewoon om daarop aangesproken te
worden. Dat geldt voor leidinggevenden net zo
goed als voor medewerkers. Een leidinggevende
hoort zich te houden aan afspraken over
(bijvoorbeeld) facilitering, scholing en
begeleiding. Een medewerker hoort zich te houden
aan afspraken over (bijvoorbeeld) taakinvulling,
samenwerking met anderen en eigen ontwikkeling.
Dat is normaal professioneel gedrag.
Over niet al te lange termijn willen we in de
functionerings- en beoordelingsgesprekken de
pdca-cyclus*) gaan volgen (zie 4.2) . Het maken
van afspraken is dan de eerste stap in een
doelgerichte aanpak, die docenten ondersteunt en
stimuleert in het verbeteren van hun onderwijs –
en andere medewerkers bij het groeien in hun
ondersteunende taken. Bij de volgende stappen
worden de afspraken uitgevoerd, geëvalueerd en,
afhankelijk van de evaluatie, voortgezet,
aangepast of beëindigd. De leidinggevenden
hebben onlangs een training beoordelingsgesprekken gevolgd om zich op die rol voor te bereiden.

3.4
Overig beleid
In de periode 2015-2019 zal veel personeelsbeleid
uit de afgelopen jaren gecontinueerd worden, en
waar nodig verder uitgewerkt. We noemen de
belangrijkste beleidspunten:
Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico's
in de school, vermindert het ziekteverzuim en
bevordert reïntegratie na ziekte. De school heeft het
arbobeleid uitgewerkt in een Arbobeleidsplan dat
jaarlijks wordt geactualiseerd op basis van in de
praktijk opgedane ervaringen.
*) pdca-cyclus: De PDCA (Plan-Do-Control-Act) cyclus is ontwikkeld, in de
jaren der g, door William Edwards Deming. De PDCA cyclus is een
hulpmiddel voor kwaliteitsmanagement. Dit hulpmiddel ondersteunt bij
het con nue verbeteren van kwaliteit binnen de organisa e.
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Het taakbeleid van de school wordt momenteel
geactualiseerd. Begin 2015 wordt er een nieuwe
versie voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.
Het ligt in de bedoeling om de besluitvorming medio
2015 af te ronden, zodat de kaders op dit punt weer
voor langere tijd vastliggen.
De invoeringsfase van de functiemix is inmiddels
afgerond. Als school voldoen we aan de normen. Wel
kan er in de toekomst nieuw beleid nodig zijn om
onze invulling van de functiemix af te stemmen op
beleidsprioriteiten en ontwikkelingen in het
personeelsbestand: een kwestie van goed bijhouden
en bijsturen waar dat nodig is.
Het Gomarus College streeft naar evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding. Op dit moment is daarvan geen
sprake: de schoolleiding bestond op 1 augustus
2014, op één teamleider na, uitsluitend uit
mannen. Kwaliteit staat voorop, maar wij streven er
naar om bij gelijke geschiktheid een vrouw te
benoemen om op deze manier een meer evenredige
vertegenwoordiging te verkrijgen.
Ook in ons personeelsbeleid gaan we werken met
planmatige gesprekscycli (zie 4.2). Onderwerpen
zoals formatie, scholing en opleiding,
loopbaanbeleid en functiemix zullen periodiek en
planmatig aan de orde worden gesteld. De pdcacyclus is voor ons een belangrijk middel om het
beleid helder vast te leggen én stevig te evalueren.
We zijn in 2014 begonnen met het vastleggen en
formaliseren van procedures en werkwijzen ten
aanzien van het personeelsbeleid. Veel zaken die tot
nu toe min of meer ad hoc gedaan werden, pakken
we nu planmatig aan. Dat doen we niet alleen
omdat dit efﬁciënter is, maar ook om de
transparantie binnen de organisatie te bevorderen.
We zullen de komende jaren te maken krijgen met
verdere “vergrijzing” en uitstroom van docenten die
met pensioen gaan. In ons loopbaanbeleid zullen we
daar in het bijzonder aandacht aan moeten geven.

O R G A N I S AT I E

4

In onze organisatie staat het onderwijs
centraal: onderwijs dat recht doet aan ons
motto “LEREN VOOR JE LEVEN“. Daaraan geven
we herkenbaar invulling, als één school met
één proﬁel. Dat is niet alleen van belang voor
leerlingen en ouders, maar ook voor onszelf.
Een duidelijk proﬁel helpt om de juiste
prioriteiten te stellen en creëert synergie.
Het onderwijs staat ook centraal in de
organisatorische keuzes die we doen. We
richten ons daarbij op het effectief en
efﬁciënt faciliteren van het onderwijs. Dat
gaat het beste als processen transparant en
uniform zijn; lokale uitzonderingen zijn
ongewenst, omdat ze de organisatie
gecompliceerd en ondoorzichtig maken.

4.1 Eén school met één proﬁel
Onze school kent (minimaal) acht teams die op
zeven verschillende locaties onderwijs verzorgen
(twee teams op de locatie aan het Vondelpad in
Groningen, en één team op de overige locaties).
De locaties liggen zo ver uit elkaar dat er weinig
dagelijks contact is tussen de meeste teams.
Hierdoor kunnen de locaties gemakkelijk bij elkaar
vandaan groeien: in pedagogische aanpak,
onderwijskundig beleid en leer-en-werksfeer.
Al sinds de fusie speelt de vraag hoe we de
verhouding zien tussen 'het geheel' en 'de delen'.
Voor 2010 was er veel ruimte voor diversiteit: “Het
gereformeerde karakter en het streven naar goed
onderwijs” vormden de basis, maar “hoe hieraan
uiting en vorm wordt gegeven, zal steeds weer
worden bepaald door de eigenheid, de eigen
dynamiek van de verschillende vestigingen.”

Het Schoolplan 2010-2014 kondigt een koerswijziging aan: “In de komende planperiode willen we
een nieuw evenwicht zoeken tussen gezamenlijkheid van de scholengemeenschap als geheel en
zelfstandigheid van de locaties.”
Inmiddels hebben we ervoor gekozen om de
verhouding tussen 'het geheel' en 'de delen' vorm
te geven op basis van twee principes:
herkenbaarheid en efﬁciëntie. Herkenbaarheid: We
zien het Gomarus College nadrukkelijk als één
school, en niet als een verzameling min of meer
losse scholen. We willen dat die ene school een
herkenbaar proﬁel heeft voor leerlingen en ouders,
ongeacht de locatie. Efﬁciëntie: We willen de
schaalvoordelen die een grote onderwijsorganisatie te bieden heeft, maximaal benutten, door met
een pragmatische en kostenbewuste blik naar de
hele organisatie te kijken.
De keuze voor herkenbaarheid betekent dat
gezamenlijkheid voorrang krijgt boven diversiteit.
We trekken samen op, tenzij er een een goede
reden is om iets apart te doen. De bewijslast ligt
dus bij de voorstanders van diversiteit. We kiezen
niet voor niets voor een schoolbreed onderwijsbeleid, concreet uitgewerkt voor de praktijk van
het lesgeven (zie 2.4) . Zo'n beleid maakt het ook
veel gemakkelijker om doorgaande leerlijnen te
creëren (zie 2.7) . Afwijking moet daarom altijd
gesanctioneerd worden met een bestuursbesluit.
In de periode 2015-2019 gaan we de organisatie
doorlichten op efﬁciëntie en effectiviteit. Bij
formatietoedeling, ﬁnanciële planning,
organisatie-ontwikkeling (zie 4.4), onderhoud en
beheer kiezen we voor eenvoud en transparantie,
op basis van uniforme criteria. Dat betekent dat
we de processen binnen onze school gaan
uniformeren, met een standaardverdeling van
verantwoordelijkheden.
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De belangrijkste processen worden per bestuursbesluit vastgelegd (en ook uitzonderingen,
mochten die onontkoombaar zijn).

4.2 Een doelgericht kwaliteitsbeleid
Kwaliteit is naast identiteit een van de pijlers van
de school (zie 2.2) . Als school willen we de
kwaliteit planmatig bewaken en verbeteren. In het
verleden gebeurde dat vaak als reactie op externe
ontwikkelingen: de school kwam in actie omdat de
overheid bepaalde thema's ging benadrukken of
omdat kwaliteitsonderzoek door de inspectie daar
aanleiding voor gaf. De behaalde winst bleek soms
moeilijk te borgen, doordat de continuïteit
ontbrak.
Het is tijd om hierin een omslag te maken.
Effectief kwaliteitsbeleid vraagt een systematische meerjarige aanpak. We willen daarom in
de periode 2015-2019 tot een kwaliteitsbeleid
komen:
dat transparant is over doelen, middelen en
beoordelingscriteria;
dat stuurt op basis van objectieve gegevens over de
resultaten;
dat systematisch werkt aan kwaliteit in planmatige
gesprekscycli.
Op dit moment werken we eraan om de vereiste
randvoorwaarden in het leven te roepen.
Vier thema's vragen daarbij de aandacht:
Heldere criteria
We zijn binnen de school een discussie begonnen
over de kenmerken van goed onderwijs (zie 2.4,
2.7 en 2.8). Deze discussie willen we medio 2015
afronden, in de vorm van een aantal heldere en
praktisch hanteerbare criteria.
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Harde gegevens
In de tweede plaats willen we afspraken
vastleggen over het verzamelen en interpreteren
van gegevens. Jaarlijks moeten er routinematig
harde gegevens op tafel komen die nodig zijn
voor de evaluatie van onze resultaten.
Kwaliteitscyclus/vergaderplanning
In de derde plaats willen we de kwaliteitscyclus
op alle niveaus in de organisatie verankeren in
de vergaderplanning. Dat zorgt ervoor dat de
pdca-cyclus volledig kan worden afgewerkt en
niet na het plannen en uitvoeren blijft steken.
Aanspreekcultuur
In de vierde plaats willen we toewerken naar
onderwijskundig leiderschap (zie 2.5) en een
professionele aanspreekcultuur (zie 3.3) . Dit zijn
noodzakelijke veranderingen om te kunnen
sturen op resultaten.
Deze vier maatregelen moeten het mogelijk
maken om de pdca-cyclus vanaf 2015 effectief
binnen de school in te zetten. We gaan dat doen
op alle niveaus in de organisatie:
de individuele medewerker (zie 3.3)
het team (op de kleinere locaties)
de vaksecties op de locatie in Groningen
het schoolbrede vakoverleg (zie 4.3)
ondersteunende diensten
het directie-overleg

4.3 Effectief vakoverleg
We hebben ervoor gekozen om de organisatie op
te delen in overzichtelijke teams, met één
locatie en meestal ook één gebouw, als
thuisbasis. De leidinggevenden sturen het team
aan op basis van het algemene schoolbeleid en
helpen om dit beleid te vertalen naar de eigen
situatie.

Het vakoverleg is het enige overlegplatform dat
niet goed in deze organisatiestructuur past. Het
valt onder de schoolleiding als geheel en moet ook
vanuit het geheel aangestuurd worden om goed te
kunnen functioneren.

Elk schooljaar worden structureel vijf data van het
vakoverleg ingepland: twee data voor de hv-lijn,
twee data voor de vmbo-lijn en één datum voor een
gezamenlijke vakgerichte scholingsmiddag. Er is een
aanwezigheidsverplichting.

In het vakoverleg komen docenten van
verschillende locaties bij elkaar om te overleggen
over het vak dat ze geven. Dit overleg is belangrijk
om tot doorgaande leerlijnen te komen (zie 2.7)
en het gemeenschappelijke proﬁel inhoud te geven
(zie 4.1). Daarnaast kan het voor docenten ook
stimulerend zijn om ideeën en ervaringen uit te
wisselen en zo van elkaar te leren. Al met al is een
goed functionerend, effectief vakoverleg essentieel om de doelstellingen van de school te
verwezenlijken.

De agenda van het vakoverleg wordt voorbereid door
de vakgroepvoorzitter en kan worden aangevuld door
de hv- en de vmbo-directeur;

In het verleden functioneerde het vakoverleg niet
altijd optimaal. Dat kwam voort uit de speciﬁeke
positie van deze overlegvorm binnen de
organisatie. Om het vakoverleg beter te laten
functioneren, hebben we het sinds medio 2013 als
volgt ingericht:

Elk vakoverleg heeft een vaste voorzitter die door de
hv- en de vmbo-directeur wordt aangewezen;
De hv- en de vmbo-directeur geven het vakoverleg
waar nodig een expliciete taakstelling mee, en
controleren achteraf welke invulling daaraan
gegeven is.
Elke vakgroep is geadopteerd door een
leidinggevende (directeur of teamleider) die
minimaal een keer per jaar een vergadering
bijwoont. Als de pdca-cyclus (zie 4.2) binnen een
vakoverleg niet goed op gang komt, kan dit
directielid tijdelijk de leiding overnemen.
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Waar nodig neemt de schoolleiding ad hoc
maatregelen als de situatie dat vereist. Zo kan
ervoor gekozen worden om alleen de betrokken
docenten op te roepen, als de agenda op slechts
één of twee leerroutes betrekking heeft. Ook kan
een grote vakgroep een jaar lang gesplitst worden
in een hv- en een vmbo-deel, om efﬁciënter tot de
vereiste afstemming te komen. Deze voorbeelden
illustreren de voortdurende aandacht die het
vakoverleg van de schoolleiding vraagt om
effectief te kunnen functioneren.
4.4 Een efﬁciënte organisatiestructuur
Momenteel is er een proces gaande om de
structuur van de organisatie te stroomlijnen. De
discussie over de hoogste managementslaag is
inmiddels afgerond. Het bestuur van het Gomarus
College bestaat uit één bestuurder (= een
eenhoofdig College van Bestuur) die tevens
opereert als directeur algemene zaken. In 2014 is
ter ondersteuning een onderwijskundig directeur
benoemd (0,5 fte). Hiërarchisch blijft de directeur
algemene zaken eindverantwoordelijk. In 2016
wordt deze structuur geëvalueerd.
De taken en bevoegdheden van de overige lagen –
locatiedirecteuren, teamleiders en medewerkers –
worden opnieuw beschreven. Voor de
locatiedirecteuren en teamleiders zal ook de
werkplek, de groep aan te sturen medewerkers en
de duur van de benoeming vastgelegd worden. De
taken van de locatiedirecteuren en teamleiders
vloeien voort uit hun onderwijskundig leiderschap
(zie 2.5). De aansturing van de eigen medewerkers, alledaags en informeel en in functioneringsen beoordelingsgesprekken, vormt een belangrijk
onderdeel van hun takenpakket (zie 3.3) .
Ten aanzien van ﬁnanciën en beheer worden de
locatiedirecteuren en teamleiders waar mogelijk
ontlast.
Ondersteunende diensten aan het primaire proces
worden verleend op locatie en in het
Dienstencentrum.
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We willen de secundaire processen (de ondersteuning) zo efﬁciënt mogelijk regelen, zodat het
primaire proces (het onderwijs) adequaat ondersteund wordt. Eenvoud en transparantie zijn
daarbij belangrijke criteria. Om daaraan te
voldoen, kiezen we voor uniforme processen met
een duidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.
Enkele consequenties:
Voor de ondersteunende diensten en functies zijn we
aan het afbakenen wat decentraal (locaties) en wat
centraal (centrale directie en Dienstencentrum)
gebeurt.
Het is vaak niet efﬁciënt om overal hetzelfde te
doen. We gaan een aantal processen (rond
ﬁnanciën, post, aanmeldingen enzovoort) daarom
op korte termijn centraliseren.
We willen onze medewerkers graag ﬂexibel in
kunnen zetten. Binnen het kader van de cao zoeken
we naar oplossingen die goed zijn voor school én
personeel.

4.5 Overig beleid
In de periode 2015-2019 zal veel algemeen beleid
uit de afgelopen jaren gecontinueerd worden, en
waar nodig verder uitgewerkt. We noemen de
belangrijkste beleidspunten:
Onze school onderhoudt goede contacten met de
toeleverende basisscholen. Er is regelmatig overleg
op verschillende niveaus. We hebben praktische
afspraken gemaakt over de overdracht van gegevens
van zorgleerlingen en die functioneren goed. De
eigen identiteit is een regelmatig terugkerend
gesprekspunt. We geven elkaar ruimte voor eigen
afwegingen, maar streven ook naar afstemming
waar dat mogelijk is.

Er is regelmatig contact met onze collega-scholen in
de regio. Met sommige problemen, zoals de krimp in
het Noorden, hebben alle scholen te maken. Het is
goed om elkaar te steunen bij het zoeken naar een
adequate reactie. Soms is het zinvol om als 'het vo
in de regio' een standpunt in te nemen om zo beter
gehoord te worden. Onze school denkt daarin graag
mee en staat open voor gezamenlijke initiatieven.
Wij zijn ons er zeer van bewust dat we maar een
deel verzorgen van het onderwijs dat onze leerlingen
nodig hebben. Na het voortgezet onderwijs zetten
ze hun opleiding voort in het mbo, hbo en wo. Het is
belangrijk dat wij de leerlingen zo goed mogelijk
voorbereiden op hun verdere onderwijsloopbaan. We
participeren graag in overleg en projecten die ons
kunnen helpen om de aansluiting te verbeteren.
Onze school investeert veel in de werving van
nieuwe leerlingen. Wij denken dat we de leerlingen
veel te bieden hebben en we hebben de leerlingen
ook nodig om ons aanbod in stand te houden. We
blijven investeren in contacten met onze
traditionele achterban. Daarnaast gunnen we ons
onderwijs ook aan leerlingen van wie de ouders
overtuigd kiezen voor 'positief christelijk onderwijs'
(zie ook 2.2). Dat zal vanaf 2015 gaan doorklinken
in onze wervingsactiviteiten.
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FINANCIËN EN BEHEER

5

Een degelijk ﬁnancieel beleid is een
belangrijke randvoorwaarde voor het onderwijs
op onze school. Inkomsten moeten worden
beheerd, salarissen betaald, gebouwen
onderhouden, leermiddelen ingekocht,
enzovoort. Een efﬁciënt gebruik van onze
middelen geeft ons meer armslag om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren – en
kan cruciaal zijn voor de continuïteit.
In onze organisatie staat het onderwijs voorop.
We willen de medewerkers die verantwoordelijk
zijn voor het primaire proces, zoveel mogelijk
ontzorgen als het gaat om taken die daar niet
rechtstreeks onder vallen. Financiën en beheer
worden daarom zoveel mogelijk door de
ondersteunende diensten uitgevoerd.

5.1 De begroting als stuurinstrument
Voor de planning en bedrijfsvoering hanteren we
een begroting per schooljaar. Op termijn willen we
de begroting als kapstok gebruiken voor de totale
planning van het Gomarus College en de daarin
opgenomen onderdelen. Een (inhoudelijk) jaarplan
voor het hele Gomarus College zal dan deel
uitmaken van de begroting.
De afgelopen jaren is de begroting voornamelijk
ﬁnancieel van aard geweest. Door de jaarplanning
van het onderwijsproces (op hoofdlijnen) en de
investeringen in de begroting op te nemen, maken
we van dit document een volwaardig
stuurinstrument. In de periode 2015-2019 gaan we
al werkende naar dit type begroting toe.

Een verbeterpunt in de begroting is het
meerjarenperspectief. Door onze administratie
anders in te richten (zie 5.2) , kunnen we beter
anticiperen op uitgaven die ontstaan door eerder
aangegane, meerjarige verplichtingen.
De begroting zal, zoals alle beleid, deel gaan
uitmaken van een pdca-cyclus (zie 4.2) . Drie maal
per jaar zal in een trimesterrapportage
verantwoording worden afgelegd aan de bestuurder
over de stand van zaken over het lopende jaar tot
dan toe.

5.2 Informatiesystemen / ict
In de bedrijfsvoering wordt op dit moment hard
gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Het
personeelsinformatiesysteem wordt verbeterd en
we zijn een verplichtingenadministratie aan het
opzetten. De systemen waar we gebruik van
maken, worden geëvalueerd op prestaties, kosten
en onderhoudsgevoeligheid, en waar nodig
vervangen.
De komende jaren zullen we beleidsmatig keuzes
maken over de verdere digitalisering van systemen
en de uniformering van de daarin opgeslagen
informatie. Wanneer de basis goed op orde is,
zullen we de inrichting van het informatiesysteem
beschrijven in een informatieplan voor de
bedrijfsvoering.
In samenhang met het informatieplan voor de
bedrijfsvoering gaan we ook een plan ontwikkelen
voor het gebruik van ict in het onderwijs. Hierbij
sluiten we aan bij ontwikkelingen die er binnen
ons onderwijs al zijn (zie 2.8) . We gaan een
werkgroep vanuit het onderwijs vragen om op basis
daarvan een route te schetsen naar de toekomst,
waarin ict ongetwijfeld een grotere rol zal gaan
spelen in het onderwijs.
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5.3 Gebouwenbeleid
We werken momenteel aan een nota
gebouwenbeleid. Hierin beschrijven we de staat
van de gebouwen en te verwachten strategische
keuzes die zich de komende jaren zullen voordoen.
Concrete nieuwbouwprojecten dienen zich aan in
Groningen (gymhal Vondelpad), Drachten
(schoolgebouw) en Leeuwarden (schoolgebouw).
Uitgangspunt bij deze investeringen is dat er geen
eigen geld vanuit het Gomarus College wordt
toegevoegd.
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