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voorwoord
 

Zeven zelfbewuste scholen, die ieder vanuit hun eigen 
 profiel garant staan voor goed onderwijs, vormen samen 
de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Het tekent de scholen 
dat zij dag in dag uit werken aan de school van morgen. 
Niet omdat zij ontevreden zijn over de huidige kwaliteit van 
hun onderwijs, laat staan over de inzet van hun personeel. 
Maar omdat schoolleiding en personeel zich realiseren dat 
onze leerlingen opgroeien in een samenleving, die voort
durend verandert.

De Alliantiescholen willen onze leerlingen een veilige, 
 stabiele schoolomgeving bieden waarin zij zich als per
soonkunnen ontwikkelen, maar tegelijkertijd goed worden 
voorbereid om een plek te vinden in die veranderende 
samenleving. Onze scholen zijn niet van gisteren, staan 
dagelijks stil bij wat morgen beter kan. Want de toekomst 
is nu. ‘Werken aan de school van morgen’ vormt dan ook 
het leidend thema in het strategisch beleidsplan van het 
 Alliantiebestuur en de scholen. 

Dit strategisch beleidsplan vormt een kompas voor het 
strategisch beleid van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. 
Juist vanwege de maatschappelijke ontwikkelingen, ver
anderende inzichten en wisselende politieke standpunten 
is het goed om een koers uit te zetten die goed onderwijs 
voor onze leerlingen als centrale doelstelling heeft.

Die koers is bepaald na overleg met heel veel mensen en 
partijen binnen en buiten de Alliantie Voortgezet Onder
wijs. Er is kritisch gekeken naar de successen en valkuilen 
van het recente verleden, de kansen en bedreigingen. 
Bovendien hebben wij ons verdiept in de afspraken uit het 
sectorakkoord, nationaal onderwijsakkoord, nota Leraar 
2020 en verschillende onderzoeken en rapporten; van de 
onderwijsraad tot WRR. Met dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen aan dit proces, hebben wij uiteindelijk onze 
eigen keuzes gemaakt en die vastgelegd in ons  strategisch 
beleidsplan 2015 – 2019: ‘Werken aan de school van 
 morgen’. 

De centrale doelstellingen in onze missie en strategisch 
beleidsplan zijn kort samen te vatten in de volgende vier 
uitgangspunten:

1 Onze leerlingen benutten hun talenten optimaal.
2  Onze medewerkers krijgen ruimte om zich te 

 ont wikkelen.
3  Onze scholen verzorgen samen een volledig en 

 ge profileerd onderwijsaanbod.
4  Onze scholen zijn verbonden met de samenleving.

Het strategisch beleidsplan geeft aan hoe wij dat willen 
waarmaken en is het beleidskader dat ruimte biedt voor 
rijkgeschakeerde schoolplannen en de jaarplannen van 
het bestuur. Dit plan levert geen blauwdruk, maar is wel 
de toetssteen van ons beleid en een ijkpunt of wij onze 
voornemens waarmaken. Wij beschouwen ons plan ook 
niet als een vaststaand recept voor de komende jaren, 
maar willen – daar waar nodig – ruimte maken voor nieuwe 
 inzichten. Vanuit die gedachte is ons strategisch beleids
plan een  permanente uitnodiging aan instellingen buiten 
de  Alliantie Voortgezet Onderwijs om met elkaar in gesprek  
te blijven.

De komende jaren zijn er boeiende thema’s aan de orde 
binnen het voortgezet onderwijs. Het blijft uitdagend en 
spannend om daarin koers te bepalen en te houden. Bij 
de scholen van de Alliantie Voortgezet Onderwijs werken 
 mensen die gedreven door hun idealen en hun inzet voor 
onze leerlingen, goed in staat zijn daaraan hun eigen vorm 
te geven. Zij zullen  ieder naar eigen vermogen – werken 
aan de school van morgen, in de school van morgen. Dat 
geeft een stevig fundament aan onze plannen en biedt 
vertrouwen voor de toekomst.

Dirck van Bennekom,
Bestuurder Alliantie Voortgezet Onderwijs
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Volgens Nijmegens onderwijswet
houder Helmer danken de  Alliantie 
scholen hun sterke positie in de 
regio mede aan een zelf vormgegeven 
 identiteit en een unieke, eigen sfeer. 
Toch is dat allerminst reden om achter
over te leunen, vindt de politica die het 
idee voor meer differentiatie in de klas 
liefst vandaag nog zou uitvoeren.

Hoe is het om onderwijswethouder van 
Nijmegen te zijn?
‘Ik voel me een gezegend mens. Zeker 
als ik naar het voortgezet onderwijs kijk. 
Alle Nijmeegse vo-scholen zijn kwali-
tatief goed, krachtig en sterk. Dat is iets 
om trots op te zijn. Moet ik onderscheid 
maken tussen de vo-scholen - die van 
de Alliantie in het bijzonder - dan zie en 
proef ik vooral sfeerverschillen. Dat merk 
je al als je een gebouw binnenloopt.  
Alle Alliantiescholen hebben iets unieks, 
iets eigens. Kinderen uit Nijmegen en 
om geving fietsen er soms zelfs voor om, 
vaak langs andere scholen.’

Met de kwaliteit van de (Alliantie)
scholen zit het wel goed. Wat is volgens 
u nodig om die kwaliteit de komende 
jaren te borgen?    
‘Een goede onderlinge samenwerking 
en krachtenbundeling zijn van levens-
belang, zeker in tijden van teruglopende 
leer lingenaantallen en bezuinigingen. 
In Nijmegen kunnen en moeten we 
ook profiteren van het feit dat primair 
onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, 
hbo en universiteit zich bijna letterlijk 
op loopafstand van elkaar bevinden. 
Iedere leerling die wil, kan zijn of haar 
studieloopbaan in de stad volgen en 
volbrengen. Zeker als schoolbesturen 
en andere betrokken partijen een nog 
 sterkere vuist maken in het creëren van 
deze letterlijk doorlopende leerlijn.’

Vandaar ook de introductie van de 
innovatieagenda voor het onderwijs 
‘Iedereen heeft talent’? 
‘In de innovatieagenda voor het on-
derwijs ‘Iedereen heeft talent’ werken 
scholen en alle onderwijsinstellingen, 
van voorschoolse voorzieningen tot 
en met HAN en Radboud Universiteit, 

‘Alle alliantiescholen hebben  
iets unieks, iets eigens’

Renske Helmer, wethouder Onderwijs  
gemeente Nijmegen
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‘Alle alliantiescholen hebben  
iets unieks, iets eigens’

Renske Helmer, wethouder Onderwijs  
gemeente Nijmegen

samen om talent de ruimte te bieden 
en niemand tussen wal en schip te laten 
vallen. Die visie ondersteun ik. Een van 
de ambities is om voor iedere leerling een 
portfolio, een soort persoonlijk paspoort, 
te introduceren. Dit portfolio brengt 
per individuele leerling de doorlopende 
leerlijn beter in kaart en vergemakkelijkt 
de ‘warme’ overdracht tussen po, vo en 
vervolgonderwijs. Ook biedt het portfolio 
inzicht in hoe een leerling tijdens zijn of 
haar onderwijsloopbaan is gegroeid.  
Dat kinderen met negens op hun rapport 
de grootste pluimen krijgen, is terecht. 
Maar er zijn er ook die door hun inzet 
van een zes een acht maken. Dat zegt 
iets over het karakter van een leerling, 
over de absolute wil en potentie om 
daad werkelijk een hoger cijfer te halen. 
Belangrijke informatie dus.’ 

Helpt meer ‘differentiatie in de klas’ 
volgens u ook om ieders talenten beter 
te benutten? 
‘Absoluut! Het volgen van lessen op 
verschillende niveaus is een ontwikkeling 
die ik van harte toejuich. Veel mensen 
zien beren op de weg waar het differen-
tiatie in de klas betreft. De discussie over 
waardevermindering van het diploma 
bijvoorbeeld ken ik, maar vind ik een 
 typisch geval koudwatervrees. Een kind 
dat 80% van alle vakken op havoniveau 
en de rest op vwo-niveau haalt, zal niet 
kiezen voor wetenschappelijk onder-
wijs. Differentiatie schept helderheid 
in iemands talenten en ambities, laat 
 kin deren ‘steviger’ opgroeien naar 
volwassenheid. Voor mij is differentiatie 
in de klas een stip op de horizon; een stip 
die ik in Nijmegen wel zou willen zetten.’

Over onderwijsdiscussies ge sproken. 
Hoe denkt u dat het vmbo haar 
 aantrekkingskracht kan vergroten?
‘Tijdens mijn allereerste onderwijs-
overleg zei een bestuurder dat ouders 

van een kind met vwo-advies zeggen: 
‘mijn kind mag naar het vwo’. Ouders 
van een kind met vmbo-advies vertel-
len dat hun kind naar het vmbo moet. 
Die op merking zegt alles. Het lastige en 
 tegelijkertijd zorgelijke is dat vmbo- 
leerlingen al op heel jonge leeftijd 
moeten kiezen voor een profiel dat vaak 
bepalend is voor de rest van hun leven. 
Kinderen op havo en vwo mogen veel 
langer door rijpen. Optie is om het vmbo-
keuze moment op te schuiven. Of om 
op het ROC een brugjaar in te bouwen, 
waarin kinderen die nog niet weten wat 
ze willen meer kans krijgen dat te kiezen 
wat écht bij ze past. De huidige focus van 
het vmbo op loopbaanbegeleiding en 
de arbeidsmarkt moet worden verlegd, 
Veel belangrijker volgens mij is om in te 
 zoomen op de ontwikkeling van het kind.’

Past in die ontwikkeling ook de 
 toe nemende inzet van ICT in de klas? 
‘De wereld draait steeds meer op en 
om ICT, dus ICT in de klas hoort erbij. 
 Bovendien is de school een veilige 
 omgeving om kinderen met de toe   ne-
mende digitalisering te laten stoeien. 
Waar scholen wel voor moeten zorgen 
is dat ze minder draagkrachtige  ouders 
 financieel tegemoetkomen bij de 
aanschaf van apparatuur en hulp  mid-
delen. Er mag geen tweedeling in de 
klas ontstaan, alleen omdat sommige 
kinderen zich geen laptop of iPad kunnen 
veroorloven.’

Hoe ziet u verder de rol van ouders  
‘in en bij de klas’? 
‘Scholen moeten openstaan voor ouders, 
al is het aan de ouders zelf te bepalen 
waarvan ze gebruikmaken en hoe. Zeker 
omdat ze vaak al heel veel  informatie 
krijgen, bijvoorbeeld via Magister. 
Magister is een goed systeem om een 
kind letterlijk bij de les te houden, onder 
meer via een grotere ouderbetrokken-

heid. Toch moeten ouders zich afvragen 
of ze hun kind in alles willen volgen als 
een soort Big Parent is watching you. 
Een kind moet ook de ruimte krijgen om 
een keer iets niet te vertellen. Dat maakt 
ze verantwoordelijker en zelfstandiger, 
maar confronteert ze ook met eventuele 
nadelige consequenties van hun gedrag.’

Kinderen moeten ‘kunnen groeien’. 
Wat vindt u in dat kader van passend 
onderwijs? 
‘Ik benader passend onderwijs heel 
 kritisch. Ik vind dat we altijd naar het 
kind moeten kijken. Als het helemaal 
opbloeit, prachtig. Loopt het constant 
op de tenen, dan is passend onderwijs 
misschien toch een brug te ver. Verder 
moeten scholen de ruimte hebben. 
Passend onderwijs prima, maar dan wel 
in niet te grote, passende klassen waar 
bevlogen docenten hun werk met plezier 
kunnen blijven doen.’ 

Heeft u nog concrete tips voor de 
 Alliantiescholen?
‘Wat ik zeker niet zou veranderen, is 
het feit dat rectoren van alle Alliantie- 
scholen hun eigen school mogen creëren, 
hun identiteit grotendeels zelf vorm-
geven en uitdragen. Als ik dan toch een 
paar tips mag geven. Eén: blijf als school 
in beeld, ga uit van je eigenheid en leun 
niet te snel achterover. Twee: leg ver-
bindingen met de wijk. En drie: zet altijd 
het kind centraal, niet het leersysteem.’



10

Hoe kan het morgen beter?

Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

De kwaliteit van onze inspanningen is cruciaal voor de 
 toekomst van onze leerlingen. Daarom kijken wij voortdurend 
hoe wij ons werk als Alliantiescholen beter vorm kunnen geven. 
In dit beleidsplan vertellen wij wat onze belangrijkste  plannen 
zijn voor de komende jaren en hoe wij bereikte resultaten 
willen borgen. Voordat we onze plannen ontvouwen, maken 
we de balans op van de afgelopen jaren. Ook geven wij aan op 
welke toekomstige ontwikkelingen, kansen en knelpunten wij 
een antwoord moeten geven.

1
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Onze oogst
Bij het opmaken van de balans van de afgelopen jaren, 
vallen een aantal zaken op.
• De kwaliteit van onderwijs van onze scholen is op  orde. 

Er zijn geen (zeer) zwakke afdelingen binnen onze 
 scholen. Onze leerlingen doen het naar verhouding 
goed in hun vervolgopleiding. Twee van onze scholen 
droegen in 2014 het predicaat ‘Excellent’. Goed onder
wijs is voor ons meer dan een rapport met voldoendes. 
Goed onderwijs betekent ook zorgen voor een brede 
vorming en ontwikkeling van onze leerlingen en een 
succesvolle aansluiting op vervolgonderwijs en arbeids
markt.

• Docenten zijn professionals. Ze hebben en krijgen de 
ruimte zich verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd leveren 
ze een forse bijdrage aan hun team en dus hun school. 
We stimuleren en faciliteren deskundigheidsbevorde
ring voor alle medewerkers. Docenten zijn bevoegd. Dat 
is de norm. 

• De huidige bestuurs en organisatiestructuur en cultuur 
bevalt. In de schoolleiding, bestuur en Raad van Toe
zicht (RvT) zitten mensen met verstand van onderwijs, 
financiën, governance, juridische zaken en bedrijfsleven. 
De school(locatie) is de thuislocatie voor het personeel. 
Het bestuur zorgt voor de juiste strategische koers, 
voor financiële stabiliteit, een goed personeelsbeleid 
en passende faciliteiten (huisvesting). Ook bewaakt 
het  bestuur de kwaliteit. De RvT kent de scholen en 
het maatschappelijk krachtenveld. De raad adviseert, 
 controleert en ziet toe.

• Onze financiën zijn op orde. Er is een risicoprofiel per 
school en voor het bestuur. De Alliantie Voortgezet 
 Onderwijs is ‘in control’.

• Wij verantwoorden ons op een transparante manier 
naar personeel, ouders, overheid, instellingen en bedrij
ven die belangrijk zijn voor ons werk. 

• Wij staan midden in de samenleving. Onze scholen 
 hebben een maatschappelijke functie in de wijk en de 
regio waar ze zijn gevestigd. Zij nemen verantwoorde
lijkheid om van hun leerlingen verantwoorde (wereld)
burgers te maken met een open oog voor de mondiale 
ontwikkelingen en zorg voor hun medeburgers. Wij 
 zetten ons in om ouders bij de beleidsvorming van 
 scholen en bestuur te betrekken.

Onze aandachtspunten
Wij zijn niet ontevreden over de resultaten van de afge
lopen jaren. Toch liggen er nog genoeg uitdagingen. We 
ervaren dat we (gerichter) in moeten spelen op een aantal 
ontwikkelingen.
• Het beroepsgerichte vmbo houdt een imagoprobleem. 

Het aantal vmboleerlingen is in de afgelopen jaren 
afgenomen. Ouders en leerlingen laten zich bij de  keuze 
voor het vervolgonderwijs nog steeds leiden door 
 (theoretische) leerprestaties. Daarmee behoudt ons 
onderwijs in Nederland in zekere zin het karakter van 
standenonderwijs.

• Deze tijd vraagt om een meer maatgericht en dus 
 gedifferentieerder onderwijsaanbod. Onze scholen en 
docenten zijn hiermee aan de slag, maar het kan beter. 
De stap naar meer maatwerk kan ons onderwijs beter 
maken en biedt onze leerlingen meer kansen.

• Nascholing staat hoog op de agenda, maar wij vinden 
dat het nog te weinig stelselmatig gebeurt. Ook ont
breekt het bij medewerkers nog regelmatig aan een 
breed gedeelde professionaliteit om zich frequent en 
stelselmatig bij te (laten) scholen. 

• Leren en vooral leren van elkaar – ook als scholen – 
 verdient een hogere plaats op de agenda. Docenten en 
schoolleiders zouden wat vaker de stap naar een andere 
(Alliantie)school kunnen overwegen. 

• ICTvoorzieningen kunnen het onderwijsproces admini
stratief en inhoudelijk krachtig ondersteunen. De 
 meeste Alliantiescholen maken hier echt werk van. 
Tegelijkertijd worstelen zij met de vraag hoe deze voor
zieningen vorm te geven en in te passen. Ook hebben 
we nog weinig zicht op de financiële consequenties van 
ICTontwikkelingen, mede vanwege de onduidelijkheid 
over de echte voordelen en risico’s van ICT. 

• Wij hebben het idee dat de huidige schoolorganisatie 
met zijn jaargroepenindeling, strakke roosters en vaste 
curriculum duidelijkheid, een vast ritme, discipline en 
een effectieve ruimtebenutting biedt. Toch belemmert 
diezelfde organisatie vaak het zetten van echte stappen 
naar maatwerk, het bieden van kansen voor alle leer
lingen en het inspelen op de actualiteit. Het lukt ons niet 
goed om hierin een verantwoorde omslag te maken.

Onze uitdagingen 

Als scholen voor voortgezet onderwijs kunnen we niet om 
maatschappelijke ontwikkelingen en (wetenschappelijke) 
adviezen heen. Al is het alleen al omdat ze mede richting 
geven aan ons beleidsplan. Welke uitdagingen wachten 
ons de komende periode?

Economische crisis
Europa verkeert al jarenlang in een economische crisis, 
vanwege politieke redenen en dieperliggende economi
sche oorzaken. Beter onderwijs kan een stimulans zijn voor 
een sterkere economie. Daarom nemen wij het advies van 
de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) 
‘Naar een lerende economie’ serieus.  

Wij willen concreet aan de slag met de volgende  adviezen 
van de WRR:
• Een te vroege selectie in het onderwijs voorkomen. 

Voor bovenmodale en ondermodale leerlingen is ons 
gedifferen tieerde onderwijsstelsel met zijn vroege 
 selectie (op twaalfjarige leeftijd) gunstig. Voor de  grote 
groep middenmoters pakt het vaak nadelig uit. De 
 vroege selectie kan zo een grotere ongelijkheid naar 
sociaal milieu versterken.
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• Cognitieve vakken veel vaker met  prak tische vaardig
heden te combineren. Door de sterke scheiding van 
cognitieve opleidingen en vaardighedenonderwijs 
functioneert het onderwijsstelsel nog voor een deel als 
standenonderwijs. 

• Theorievakken vaker praktisch uit werken.
 Het vmbo krijgt steeds meer het karakter van algemeen 

vormend onderwijs en minder van beroepsonderwijs.
 • De kwaliteit van onderwijs verbeteren door de opleiding 

van docenten verder te optimaliseren en meer oog te 
hebben voor een goede honorering van docenten in het 
voortgezet onderwijs.

Internationalisering en globalisering 
De internationalisering van onze samenleving en de 
 globalisering van de economie vormen voor ons onderwijs 
steeds urgentere thema’s voor leerlingen op elk opleidings
niveau. Deze thema’s verdienen een belangrijkere plaats in 
ons curriculum.

ICT-ontwikkelingen
De ontwikkelingen in de informatie en communicatie
technologie gaan heel snel. ICT, social media en simulaties 
geven het onderwijs veel nieuwe mogelijkheden. Uitdaging 
is om deze mogelijkheden tijdig, op een onderwijskundige 
verantwoorde manier en zonder bedrijfsmatige risico’s 
te benutten. Dit vereist meer inzet en afstemming tussen 
wetenschap, bedrijfsleven en onderwijs.

Verantwoorde burgers
De huidige turbulente samenleving vraagt nadrukkelijk om 
verantwoorde en betrokken burgers. Onze scholen spelen 
een belangrijke rol in het bijbrengen van die verantwoor
delijkheid. Al ligt er ook een uitdaging in de creatieve en 
sportieve ‘vorming’ van onze leerlingen.

 “liefst ga ik  
morgen nog aan  
de slag in de zorg”
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Alle innovatieve ontwikkelingen en 
nieuwe trends in onderwijsland ten 
spijt; uiteindelijk zijn het de docenten 
voor de klas die het verschil moeten 
maken. Hier valt nog een wereld te 
 winnen, vindt Hetty Dekkers, als 
 hoogleraar Onderwijskunde aan de 
Nijmeegse Radboud Universiteit warm 
pleitbezorgster van een op academi
sche leest geschoeide professionali
seringsslag in de lerarenopleidingen.  

Academisch opgeleide leraren
‘Goed onderwijs hangt af van heel veel 
zaken. Van het onderwijsaanbod bijvoor-
beeld en het onderzoek dat hiervoor 
de basis vormt. Van de inrichting van 
de leeromgeving en de inzet van al dan 
niet digitale en online leermiddelen. 
Van een eigentijds curriculum, waarin 
leerlingen worden voorbereid op de 
steeds complexere kennissamenleving 
en een kritische en sterk veranderende 
arbeidsmarkt. Van een samengaan van 
vakken, meer integratie van theorie en 
praktijk. Maar vooral van professioneel 
geschoolde docenten. En daar valt een 
wereld te winnen, want er is een groot 
tekort aan academisch opgeleide leraren. 
Hier moet echt iets gebeuren. Ik verwacht 
veel van de Academische Opleidings-
scholen die niet alleen beter onderlegde 
professionals moeten gaan afleveren, 
maar ook bijdragen aan een meer onder-
zoekgerichte cultuur in de scholen zelf en 
uiteindelijk een aantrekkelijker werk- en 
leerklimaat.’

Een leven lang leren
‘De komende jaren moet de focus 
nog veel meer op de docenten liggen. 
Uiteindelijk maken zij het verschil in 
het onderwijs. De docent anno nu moet 
zijn of haar vakdidactiek beheersen, 
vakliteratuur bijhouden, over onder-
zoekvaardigheden beschikken. Een echt 
goede docent weet zichzelf en leerlingen 
optimaal te motiveren, is een netwerker 
en onder nemer, iemand met affiniteit 
voor technologische toepassingen en 
innovatieve ontwikkelingen. Dit geldt 
niet alleen voor nieuwe, maar ook voor 
bestaande docenten. Daarom is continue 
bijscholing zo belangrijk, het in praktijk 
brengen van een leven lang leren.’ 

Strengere selectie aan de poort
‘Er zijn te weinig academisch opgeleide 
eerstegraads docenten die analytisch 
kunnen en willen denken. Die weten 
welke kennis ze hoe in hun onderwijs 
moeten toepassen. Nog teveel mensen 
zien het docentschap als een baantje in 
plaats van hun roeping. Er zijn veel part-
timers, terwijl juist gemotiveerde fulltime 
professionals met veel kennis enorm 
nodig zijn. Wat je ziet is dat relatief veel 
zwakke havo-leerlingen voor de pabo 
kiezen. Dat is op zich prima, al pleit ik wel 
voor veel strengere selectie aan de poort. 
Uiteindelijk zijn het deze docenten die 
moeten zorgen voor de invulling van het 
dagelijkse lesprogramma, de opzet van 
passend onderwijs, differentiatie in de 

‘De komende jaren nog meer  
focus op de docenten’

Hetty Dekkers, hoogleraar Onderwijskunde  
Radboud Universiteit (RU)

>
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vervolg  |  Hetty Dekkers, hoogleraar Onderwijskunde Radboud Universiteit (RU)

klas, het kinderen op een goede manier 
leren leren.’

Toestroom genereren 
‘Lang is er een tekort geweest aan 
exacte wetenschappers die leraar 
wilden worden en juist een overschot 
aan onder meer geschiedenisdocenten. 
Daar kun je als universitaire leraren-
opleiding niet  zoveel aan doen, omdat 
je afhankelijk bent van de instroom uit 
soms heel  kleine studies. Anders is het 
op de hbo-lerarenopleiding. Hier moet 
je toestroom zien te genereren van 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs, 
liefst in vakken die zitten te springen om 
mensen.’ 

Differentiatie van het lesaanbod
‘Ook een belangrijk item voor nu en 
zeker de komende jaren is differentiatie 
in en van het lesaanbod. De ontwik-
keling van basisvaardigheden blijft 
noodzake lijk. Welke dat precies zijn, 
kun je nader bekijken en waar nodig, 
eventueel  herzien. Nu krijgen leerlingen 
in  sommige vakken veel kennis aange-
reikt die ze erin moeten stampen, maar 
die vaak helemaal niet zo relevant is. 
Interessanter is te kijken hoe leer lingen 
nog beter zélf kunnen leren. Zeker in 
een ICT-achtige omgeving; toch de 
setting van de nabije toekomst. In het 
verlengde daarvan doet de vraag zich 
voor hoe je leerlingen laat leren. Is dat 
via klassikaal onderwijs? Juist meer 
individueel  gericht? Een combinatie van 
beide wellicht, bijvoorbeeld in de vorm 
van blended learning? Zelf ben ik kritisch 
op het zogenaamde iPad-gestuurde 
onderwijs. Uiteindelijk is het helemaal 
niet belangrijk of iedere leerling een iPad 
krijgt. Veel belangrijker is wat je leer-
lingen probeert te leren.’ 

Aandacht voor de onderkant
‘In de afgelopen 40 jaar is in Nederland 
veel aandacht besteed aan de minder 
presterende leerlingen. Er is veel geld 
uitgegeven aan achterstandsonderwijs, 
er is een achterstandenbeleid geformu-
leerd, er is veel cohortonderzoek 
gedaan en gekeken naar de invloed van 
vroeg- en voorschoolse educatie. Dat 
heeft  onder meer geleid tot een  hogere 
PISA-score. Nederland doet het in 

vergelijking met andere landen dan ook 
beter aan de onderkant. Gevolg is wel dat 
het hoger begaafdenonderzoek totaal 
is vergeten. En ook dat zie je terug in de 
 PISA-scores die voor Nederland relatief 
laag uitvallen. Terwijl we kennisland 
willen - nee: moeten - worden. Te meer 
een reden om structureel aandacht te 
besteden aan hoger begaafden, excel-
lente leerlingen en het omgaan met 
verschillen.’ 

Jaarklassensysteem loslaten
‘Het voortgezet onderwijs in Nederland is 
heel extreem in het heel vroeg selecteren 
van leerlingen en het leerlingen zichzelf 
laten selecteren. Heel anders bijvoor-
beeld dan Amerika, waar geen jaar-
klassensysteem is en leerlingen vakken 
volgen op verschillende niveaus. Hier 
in Nederland zijn leerlingen op hun 12e 
meteen een vmbo-leerling of een vwo’er. 
Wat vaak heel stigmatiserend werkt. 
Het zou mooi zijn als de Alliantiescholen 
zouden zeggen: ‘wij lopen graag voorop 
en interpreteren het differentiëren zo dat 
we niet heel strak vasthouden aan dat 
jaarklassensysteem.’ Toegegeven: dat 
is ingewikkeld, omdat het onder meer 
betekent dat je als school anders en meer 
moet roosteren. Aan de andere kant zou 
het kinderen die willen en kunnen de 
kans geven zich praktisch en theoretisch 
te laten scholen op het niveau dat écht bij 
hun past.’ 

Excellentie breder trekken
‘Gaat het over meer aandacht voor 
excellentie, dan hebben we het haast 
als vanzelfsprekend over excellente 
vwo-leerlingen. Misschien moeten we het 
breder trekken en ook op zoek gaan naar 
excellente leerlingen op vmbo- en havo-
niveau. Waarbij we excellentie koppelen 
aan een specifiek gebied of een bepaald 
talent, in plaats van alleen maar aan de 
mate van intelligentie.’ 
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“architect  
lijkt me wel wat,  

je eigen huis  
ontwerpen”
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Onze nieuwe missie

Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

De school van morgen is een school waar leerlingen 
hun talenten optimaal benutten, mensen de ruimte 
krijgen zich te ontwikkelen en een herkenbaar onder
wijsaanbod en goede contacten met de omgeving tot 
de beste resultaten leiden. Zie hier in een notendop 
onze nieuwe missie. 2
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Onze leerlingen benutten hun talenten optimaal 
Wij bieden leerlingen kwalitatief goed onderwijs in een 
 omgeving waarin ze alle ruimte krijgen om zich te ontwik
kelen en te groeien. Wij dagen onze leerlingen uit om 
hun talenten optimaal te benutten. Door zelf initiatief te 
 nemen. Met elkaar samen te werken. Op een manier die 
aansluit bij wat ze willen en wie ze zijn. Leerlingen die het 
nodig hebben, krijgen extra ondersteuning en begeleiding 
om achterstanden of tussen tijdse uitval te voorkomen. 
Excellente leerlingen dagen we uit om de grenzen van 
 gebaande paden te verkennen en zichzelf te overtreffen. 

Onze mensen krijgen de ruimte zich te  ontwikkelen
Onze docenten en medewerkers zijn bepalend voor de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Daarom investeren wij 
in onze mensen, op alle momenten in hun carrière. Wij 
bieden een passend en aantrekkelijk pakket primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Hanteren een eigentijds 
wervings en opleidingsbeleid. Onze mensen zijn zélf 
 verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, in lijn met 
die van hun school. Personeel en management voeren 
dan ook samen de regie over het meest geschikte en best 
 passende loopbaanbeleid. 

Onze scholen verzorgen samen een herkenbaar 
 onderwijsaanbod 
Onze scholen verzorgen samen een volledig onderwijs
aanbod in deze regio en hebben afzonderlijk ieder een 
eigen herkenbaar profiel. Leerlingen en hun ouders kunnen 
dus écht kiezen. Onze systematische manier van werken 
 vertaalt zich in een structureel hoge onderwijskwaliteit, 
 resulterend in goede leeropbrengsten en examenresul
taten. Bovendien vinden wij het belangrijk dat onze 
 scholen een duidelijke bijdrage leveren aan de brede 
vorming van onze leerlingen. Wij onderhouden intensieve 
contacten met basisscholen en instellingen in het middel
baar, hoger en universitair onderwijs. Hierdoor weten we 
wat er speelt in het onderwijsveld en zijn onze leerlingen 
verzekerd van een optimale doorstroming.

Onze scholen zijn verbonden met de  samenleving
De wereld om ons heen verandert. Digitalisering rukt op. 
Individualisering en internationalisering nemen toe. Onze 
scholen anticiperen op deze ontwikkelingen. Spelen in 
op wat er in hun omgeving gebeurt of gaat gebeuren. Wij 
zijn sterk vertegenwoordigd en stevig verankerd in stad en 
regio. Waar mogelijk leggen wij verbindingen of werken 
we samen met bedrijven, organisaties en instellingen. 
 Andersom halen wij de samenleving naar binnen. Onder
wijs is voor onze scholen ook een bijdrage leveren aan 
de vorming van leerling tot betrokken en verantwoorde 
 (wereld)burgers.

Volgens Jeroen Rood, directeur 
 Samen werkingsverband (V)SO 
 Nijmegen en omgeving, hoeven de 
 Alliantiescholen niet bang te zijn dat  
de invoering van passend onderwijs  
zal mislukken. Basis en overleg
structuur zijn stevig verankerd, het 
werkveld is goed op elkaar ingespeeld. 
Neemt niet weg dat er wel wat op 
scholen af komt, de docenten in het 
bijzonder.   

Megaverandering
‘De invoering van passend onderwijs in 
augustus 2014 is een megaverandering 

die niet vanaf dag één, maar de komende 
vijf, zes jaar zijn beslag gaat krijgen. Niet 
langer draait het om de vraag ‘wat heeft 
de leerling?’, maar ‘wat heeft de leerling 
nodig?’ Wij hebben het geluk in onze 
regio dat we een goede basis hebben, een 
solide overlegstructuur, een werkveld 
waarin partijen en organisaties met 
elkaar kunnen lezen en schrijven. Neemt 
niet weg dat er wel wat op de scholen 
afkomt. Op docenten bijvoorbeeld die 
meer nog dan nu voor structuur in de klas 
moeten zorgen. Op schoolleiders die de 
filosofie van het nodig hebben in het DNA 
en profiel van hun school, in hun eigen 

‘Docenten kunnen in passend  
onderwijs het verschil maken’

Jeroen Rood, directeur Samenwerkingsverband  
V(S)O Nijmegen e.o.

onderwijscultuur moeten zien te ver-
weven. Want iedere school is anders en 
daarmee ook de manier waarop passend 
onderwijs vorm krijgt.’

Scholen gerichter volgen
‘Ik verwacht dat met de invoering van 
passend onderwijs meer leerlingen 
ge bruik gaan maken van het regulier 
 onderwijs en de instroom naar het 
speciaal onderwijs afneemt. Leerlingen 
hebben nu eenmaal meer baat bij onder-
wijs in een reguliere setting. Daarmee zeg 
ik niet dat ik voorstander ben van alleen 
maar inclusief onderwijs. Sommige >
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 groepen leerlingen zijn het meest gebaat 
bij speciaal onderwijs. Maar dat minder 
kinderen naar het speciaal onderwijs 
hoeven, staat voor mij vast. Daarom 
gaan we als samenwerkingsverband de 
scholen gerichter volgen. Hoe bieden 
ze kinderen die normaal in het  speciaal 
 onderwijs terecht zouden komen alle 
noodzakelijke ondersteuning? Wat 
doen ze om uitval te voorkomen? Welke 
kennis, kunde en vaardigheden zijn 
nodig – van docenten tot conciërges – 
om passend onderwijs nog passender te 
maken?’

Docenten maken het verschil
‘Mijn verwachtingen voor de  komende 
 jaren? Wat ik niet hoop is dat het onder-
wijs teveel ver-ICT-t. De docent die met 
passie zijn verhaal vertelt; daar kan niets 
of niemand tegenop. Er is niets mis met 
de inzet van ICT, zolang het een onder-
steunend instrument blijft. Ze zeggen 
weleens dat de leerling centraal staat.  
Ik ben geneigd om te zeggen dat de 
docent die centrale rol speelt. Ik hoop 
niet dat het onderwijs al teveel verzake-
lijkt en percentages de koers gaan 
bepalen. Het zijn de mensen die het 
doen. Zij zorgen voor creativiteit, doen 
een beroep op iemands communicatieve 
vaardigheden, leggen de figuurlijke arm 
om de schouder van de leerling. Laten 
we de intermenselijke component van 
het onderwijs in het algemeen en het 
 docentschap in het bijzonder niet verge-
ten. Uiteindelijk zijn het ook de docenten 
die in het passend onderwijs het verschil 
kunnen maken.’    

vervolg  |  Jeroen Rood, directeur  
Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o.
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Onze basis

Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

Goed onderwijs staat of valt met een duidelijke organi
satiestructuur en goede samenwerking. Met ‘elkaar de 
ruimte laten’ en helder toezicht. Met een veilige basis en 
wederzijds respect. Kortom: met een stevige basis. 3
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Leerlingen en scholen centraal
Het belang van de leerling staat centraal in de besturingsfi
losofie van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. De Alliantie
scholen kennen hun leerlingen. Andersom willen ze door 
hun leerlingen en ouders gekend worden. Het geloven in 
en werken aan de persoonlijke en intellectuele groei van 
onze leerlingen staat voorop. Onze organisatie draait om 
de scholen. Leerlingen, ouders en personeel kunnen zich 
met hun school identificeren. Rectoren zijn integraal ver
antwoordelijk voor hun scholen en benutten zo hun eigen 
ontwikkelingsruimte. 

Gedeeld leiderschap 
De Alliantie Voortgezet Onderwijs werkt vanuit gespreid/
gedeeld leiderschap. Docenten denken mee over het  beleid 
van hun school, schoolleiders houden zich bezig met het 
Alliantiebeleid en regionale en landelijke ontwikke lingen. 
Het Alliantiebestuur is bevoegd gezag, werkgever én 
 eindverantwoordelijk voor het onderwijs van de scholen. 
Bestuur en schoolleiders hebben een heldere opdracht: 
werken aan professionele scholen. We  proberen docen
ten en onderwijsondersteunend personeel heel gericht 
professionele ruimte te bieden en deze optimaal te laten 
 benutten. Docenten leveren in sectieverband hun bij
drage aan de vakinhoudelijke ontwikkeling. Dit vinden wij 
 belangrijk.

Duidelijke organisatiestructuur
Elke school werkt met een vast team van docenten en 
assisterend personeel. Samen hebben ze daadwerkelijk 
invloed op het beleid van hun afdeling en school. De teams 
staan onder leiding van een afdelings of teamleider. De 
school wordt geleid door de schoolleiding, de rector draagt 
de integrale verantwoordelijkheid. Iedere Alliantieschool 
heeft maar twee managementlagen: de schoolleiding en 
de team/afdelingsleiders. Onze schoolleiders en afdelings
leiders staan in nauw contact met de onderwijspraktijk. Ze 
zijn regelmatig in de klas of geven zelf les.

Beleidsgroepen en beleidsdomeinen
Onze schoolleiders zijn nauw betrokken bij de beleids
vorming van het bestuur. Als lid van een of meerdere 
 beleidsgroepen geven ze mede vorm aan het Alliantie
beleid. Iedere beleidsgroep is samengesteld vanuit de 
schoolleiding en wordt voorgezeten door een rector. De 
Alliantie Voortgezet Onderwijs onderscheidt zes beleids
domeinen: onderwijs/ICT, leerlingenzorg, personeel, 
 financiën/middelen, kwaliteitszorg, en communicatie/ 
public relations. Ieder beleidsdomein kent een beleids
groep of werkgroep. De rectorenraad  waarin alle eind
verantwoordelijke schoolleiders van de scholen zitting 
hebben  signaleert en bespreekt belangrijke ontwikke
lingen. Ook adviseert de rectorenraad het bestuur.

Samen beleid maken
De Alliantiescholen werken nauw samen op bestuurlijk 
niveau. Dat levert een belangrijke meerwaarde op. De 
 Alliantie Voortgezet Onderwijs benut de meerwaarde van 
die samenwerking zo goed mogelijk. Scholen leren van 
 elkaar en maken samen beleid op het gebied van perso
neel, financiën en bedrijfsvoering, onderwijsontwikke
lingen, leerlingenzorg, huisvesting en kwaliteitszorg. 

Goed bestuur, helder toezicht
De Alliantie voortgezet Onderwijs is ingericht volgens de 
principes van goed bestuur. De code van de VOraad is 
onverkort van toepassing. Er is een helder onderscheid 
tussen toezicht, bestuur en schoolmanagement. De Raad 
van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur.  
De Raad van Toezicht kent een audit en remuneratie
commissie. Rectoren leggen verantwoording af aan het 
bestuur. 

Werk maken van medezeggenschap
De Alliantie Voortgezet Onderwijs ziet medezeggenschap 
van medewerkers, ouders en leerlingen als een groot goed. 
Dat betekent dat het bestuur en rectoren hun medezeggen
schapsraden ruimhartig informeren en vroegtijdig bij 
beleidsontwikkelingen betrekken. Iedere school kent een 
eigen medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad wordt samengesteld op voor
dracht van de medezeggenschapsraden van de scholen en 
een vertegenwoordiger van het bestuursbureau. 

Externe betrokkenheid, nuttige dialoog
Onze scholen werken niet alleen nauw samen met elkaar, 
maar ook met maatschappelijke organisaties, onderwijs
instellingen, overheden en het bedrijfsleven. Allemaal 
met het doel om goed onderwijs te bieden. Onze samen
werkingspartners zijn belangrijk voor ons. We hechten veel 
waarde aan het afleggen van verantwoording aan externe 
partijen. Het zorgt voor een constante, nuttige dialoog 
waar iedereen veel van leert.

Veiligheid en respect
De Alliantie Voortgezet Onderwijs staat voor de kern
waarden van onze samenleving, zoals die in onze Grond
wet zijn verankerd. Onze scholen geven mede op basis 
van hun profiel en signatuur invulling aan deze kernwaar
den. Schoolleiding, medewerkers, leerlingen en ouders 
 res pecteren goede omgangsvormen en leven gemaakte 
afspraken na. Iedere school stelt in overleg samen met 
leerlingen en ouders duidelijke gedragsregels op voor de 
school(locatie). De veiligheid van onze leerlingen staat 
voorop. Iedere school kent een sociaal veiligheidsplan 
en duidelijke gedragsregels voor personeel en leerlingen. 
 Ongewenst gedrag tolereren we niet en gaan we actief 
tegen. Er is  respect voor ieders privacy. Ook kennen wij 
duidelijke klachtenregelingen, een integriteitsregeling en 
een regeling voor klokkenluiders. 
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Het Drutense Pax Christi College werkt 
al jaren nauw samen met regionale 
bedrijven en organisaties in het streven 
om leerlingen ‘een paspoort voor de 
toekomst’ te geven. Daarbij legt het 
haar oor graag te luister bij zorggroep 
Maas & Waal en Huisman Elektrotech
niek, twee belangrijke partners voor 
een school die in tijden van verandering 
op een eigentijdse manier moet zien te 
anticiperen op toenemende krimp.

Over samenwerking
Gea van de Pol, opleidingscoördinator 
zorggroep Maas & Waal: ‘Al jaren werken 
we intensief samen met ‘het Pax’. We ont-
vangen leerlingen tijdens de doe-week, 
organiseren lint-, beroeps- en maat-
schappelijke stages. Ook vindt soms uit-
wisseling van personeel plaats. Wij laten 
docenten en decanen zien wat er binnen 
onze muren gebeurt. Andersom worden 
wij geregeld bijgepraat over het onder-
wijsaanbod, vooral op het gebied van 
Zorg en Welzijn. Voor ons is de samen-
werking enorm belangrijk, zeker nu. Door 
de overheveling van extramurale zorg 
naar de gemeente zijn op korte termijn 
vooral meer niveau 4 en 5 mensen nodig. 
Of en hoeveel leerlingen van het Pax daar 
straks bij zitten, is in eerste instantie 
niet heel erg belangrijk. Het is ons vooral 
te doen om die eerste kennismaking, 
 bedoeld om een goed beeld te schetsen 
van de ouderenzorg. En daar slagen we 
prima in, zo blijkt uit positieve reacties.’ 

Peter Huisman, mede-eigenaar Huis-
man Elektrotechniek: ‘Wij komen uit 
de buurt, voelen ons verbonden met 
de regio, dus ook met het Pax Christi. 
De vergrijzing slaat toe, veel mensen 
gaan met  pensioen. Daarnaast is goed 
opgeleid personeel schaars. Zeker in 

deze omgeving. Daarom proberen we 
jongeren zo vroeg mogelijk voor techniek 
te interesseren. We bieden stageplaat-
sen, leveren gastdocenten, assisteren bij 
vmbo- examens. Een stage is een ideale 
binnenkomer, vaak de opstap naar een 
vaste baan en in het verlengde daarvan, 
nieuwe ontwikkelmogelijkheden. Dit 
 kunnen we niet alleen. Daarom hebben 
we ons met een aantal regionale bedrij-
ven verenigd in de Vrienden van Elektro.’ 

Lex van Drongelen, schoolleider Pax Christi 
College: ‘Onze leerlingen zijn honkvast. 
Het gros blijft in de streek wonen en 
werken. Maar tijden veranderen. Vanzelf-
sprekendheden verdwijnen. De afstem-
ming werken-wonen-leren wordt steeds 
belangrijker. Dat vraagt om gezamenlijke 
afspraken en daarin vervullen wij een 
belangrijke schakelfunctie. We willen 
onze leerlingen ‘een paspoort voor de 
toekomst’ geven, zodat ze letterlijk en 
 figuurlijk hun weg vinden in de  omgeving. 
Aan ons om ervoor te zorgen dat de deur 
richting bedrijfsleven een paar keer open 
is geweest, zodat bedrijven weten dat 
een ‘paspoortcontrole’ van onze leer-
lingen niet meer nodig is.’ 

Wil van Ooijen, directeur vmbo Pax Christi 
College: ‘Als school moeten we vernieu-
wend zijn, enthousiasme uitstralen. Want 
vinden leerlingen het niet bij ons, dan 
doen ze dat een deur verder. Voor mij 
zijn een eigentijds vmbo en een goede 
samenwerking met de omgeving dé 
ingrediënten om leerlingen te binden aan 
school én streek.’ 

Over een goede basis
Lex van Drongelen: ‘Op onze school 
 voeren we een interessante discussie 
over de ‘v’ en de ‘b’ in de afkorting >

‘Samenwerking helpt ons de  
juiste keuzes te maken tussen  
leuk en belangrijk‘

Pax Christi College Druten gelooft heilig  
in  samenwerking met ‘de regio’

vmbo. Hoe en waarvoor leiden we onze 
vmbo-leerlingen op? Zijn we vooral 
voorbereidend bezig en spreken we 
hoofdzakelijk algemene talenten aan, 
zodat ze zich in een vervolgopleiding 
kunnen redden? Of moeten we ons meer 
richten op de beroepsmatige kant en 
heel specifiek focussen op vakmanschap, 
het aanleren van een ambacht? Tussen 
ons vmbo en de arbeidsmarkt zit nog het 
mbo, maar leerlingen leggen hier wel de 
basis voor hun verdere carrière. Duidelijk 
in ieder geval is dat we talent de ruimte 
moeten geven.’ 

Peter Huisman: ‘Het is een kwestie van 
en/en. Leerlingen doen brede basiskennis 
op in de schoolbanken, waarna ze zich 
verder specialiseren binnen de muren 
van het bedrijf of de organisatie waar 
ze aan de slag gaan. Bij het opdoen van 
die basiskennis spelen docenten een 
belangrijke rol. Net als leerlingen moeten 
ook zij meelopen in het bedrijfsleven 
om bij te blijven en praktische ideeën op 
te doen voor het bieden van een betere 
theoretische basis. Verder vind ik dat 
het bedrijfsleven medeverantwoordelijk 
moet worden voor het lesprogramma. 
Zeker op het mbo, waar het niveau niet 
altijd voldoet aan de eisen en wensen van 
de arbeidsmarkt.’

Gea van de Pol: ‘Er zit nog een verschil 
tussen de dagelijkse werkpraktijk en de 
manier waarop praktijkvakken op school 
worden aangeboden. Daarom hecht ik 
zoveel waarde aan samenwerking met 
het vmbo. Al vind ik ook dat we – zeker 
als zorgsector – carrièremogelijkheden 
en -kansen sterker mogen benoemen, 
zeker voor de iets hogere niveaus. Zorg 
herbergt heel veel specialismes met de 
nodige doorgroeimogelijkheden.’ 
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vervolg  |  Pax Christi College Druten gelooft heilig in  samenwerking met ‘de regio’

Over de nabije toekomst
Wil van Ooijen: ‘Het vmbo zit in een 
belang rijke omslagfase. Examen pro gram-
ma’s veranderen, de nadruk ligt meer 
en meer op talentontwikkeling. Daarom 
richten we ons vmbo-onderwijs anders 
in. Tot nu toe kregen vmbo-leerlingen 
vanaf klas 3 praktijkvakken aangeboden. 
Wat vaak een opgave is, zeker voor basis- 
en kaderleerlingen. Die zitten nood-
gedwongen op hun handen, terwijl ze 
liefst meteen aan de slag willen. Daarom 
introduceren we de carrousel, speciaal 
voor de onderbouw. Brugklasleerlingen 
maken in periodes van steeds acht weken 
kennis met de sectoren techniek, zorg en 
economie om vervolgens in klas 2 meer 
de diepte in te gaan. Dankzij de carrousel 
ervaren leerlingen beter wat bij hen 
past. Ook kunnen docenten gerichter en 
kritischer oordelen over de uiteindelijke 
keuzerichting. En niet onbelangrijk: met 
het bieden van meer variatie hopen we 
ook de wat lastigere leerlingen mee te 
nemen. Verder kijken we of en hoe we 
op alle niveaus van klas 1 tot en met 4 
het loopbaanoriëntatie- en begeleidings-
traject niet als één apart vak, maar door 
alle vakken heen aan kunnen bieden.’ 

Lex van Drongelen: ‘In het McKinsey- 
rapport ‘Van onderwijs naar werk – een 
methode die werkt’ staat mooi om-
schreven hoe school, bedrijfsleven en 
leerlingen in drie aparte universums 
 leven en hierdoor elkaar niet raken. 
 Nieuwe structuren en initiatieven zijn 
nodig om één universum te creëren.  
Een van de oplossingen is om als school 
en bedrijfsleven elkaars deur letterlijk 
plat te lopen, de stereotiepe rolverdeling 
overboord te zetten. De carrousel helpt 
daarbij, maar er is méér nodig. Graag 
nodig ik bedrijven uit met ons mee te 
denken, instructies te geven, machines  
te leveren.’ 

Gea van de Pol: ‘Vmbo-basis en -kader 
leerlingen komen als eersten bij ons 
binnen. Liefst willen we ook de vmbo- t-
groep en havo- en vwo-leerlingen aan ons 
binden. Wat kan helpen is als ook zij in 
een vroeg stadium kennismaken met – in 
ons geval – de zorg. Tijdens mentorlessen 
bijvoorbeeld, of bij biologie, natuur- of 
scheikunde. Daarom ben ik ook zo blij 
met het plan van Pax Christi om het Loop-
baanoriëntatie en -begeleidingstraject 
niet als apart vak, maar verspreid over 
verschillende vakken aan te bieden.’ 

Peter Huisman: ‘Samenwerken en kennis 
uitwisselen is en blijft heel belangrijk. 
Natuurlijk leiden wij onze medewerkers 
intern op, maar voor de basis hebben we 
de scholen echt nodig. Houden wij ons als 
bedrijf niet bezig met het opleiden van 
mensen, tijdens en na hun schooltijd, dan 
lopen we binnen een paar jaar achter de 
feiten aan, zeker in deze regio. Daarom 
zet ik onze deur graag nog verder open 
om meer en beter op één lijn te komen. 
Aan de bereidheid om naar elkaar te 
 luisteren, zal het niet liggen. Die is groot.’ 

Lex van Drongelen: ‘De uitwisseling, 
afstemming en samenwerking met de 
regio helpt ons om scherp te blijven, de 
juiste keuzes te maken tussen leuk en 
belangrijk. Ik ben dan ook enorm blij met 
partners als zorggroep Maas & Waal en 
Huisman Elektrotechniek, twee insti-
tuten in deze regio. En met al die andere 
bedrijven en organisaties in de buurt. 
Nog steeds vinden we jaarlijks betrekke-
lijk eenvoudig een stageplaats voor ruim 
150 basis- en kaderleerlingen. Dat zegt 
veel. En zeker in een krimpregio als deze: 
alles.’
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“mijn klas is  
echt een groep, 

meer dan op de  
basisschool”
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Onze leerlingen

Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

Onze leerlingen komen op de eerste plaats. We bieden ze 
een veilige omgeving, dagen ze uit het beste uit zichzelf te 
halen. Onze scholen kennen álle leerlingen, niet alleen de 
achter blijvers en uitblinkers. De komende jaren zetten we in 
op meer maatwerk, keuzemogelijkheden en samenwerking. 
Onder meer met ROC, hogeschool, universiteit, bedrijfsleven 
en maatschappe lijke instellingen. Zo laten we leerlingen hun 
talenten nog beter benutten.

4
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Schooluitval voorkomen
Onze scholen zijn verantwoordelijk voor de schoolcarrière 
van alle toegelaten leerlingen. Zeker sinds de invoering 
van passend onderwijs op 1 augustus 2014. Wij zetten ons 
in voor een actief regionaal samenwerkingsverband dat 
een stevig preventief en aanvullend curatief beleid voert. 
Wij accepteren niet dat leerlingen onnodig thuis zitten en 
spannen ons tot het uiterste in om schooluitval te voor
komen, samen met collegaschoolbesturen, het regionaal 
samenwerkingsverband en de gemeenten.

Ambulante ondersteuning
Bovenschoolse voorzieningen zoals het Orthopedagogisch 
Didactisch Centrum (Flex College) en de gemeenschappe 
lijke reboundvoorziening, spelen in aansluiting op een 
goed schoolbeleid een belangrijke rol. Passend onderwijs 
is voor leerlingen en docenten concreter als ambulante 
ondersteuning structureel op school aanwezig is en deze 

bovendien een belangrijke adviesfunctie voor de docenten 
vervult.

De krimp de baas
De komende jaren daalt de instroom van nieuwe  leerlingen 
vanwege de ontgroening (krimp). Wij verwachten de 
 even tuele nadelige gevolgen op een verantwoorden  manier 
op te vangen door het maken van goede afspraken met de 
scholen en schoolbesturen. De krimp leidt niet tot sluiting 
van één van onze locaties. Onze schoollocaties en daarmee 
ons onderwijsaanbod blijven dus goed bereikbaar.

Samen verbeteren
Op onze scholen praten leerlingen en ouders mee over 
de organisatie en het beleid. Wij houden stelselmatig 
 tevredenheidsonderzoeken. Op basis van de uitkomsten 
overleggen we met leerlingen en ouders hoe wij zaken 
kunnen verbeteren.

Als excellente school is het Stedelijk 
Gymnasium het aan zijn stand  verplicht 
om hoogbegaafde leerlingen uit te 
dagen. Toch gaat excellentie verder 
dan uitblinken op intellectueel niveau, 
vindt ook schoolleider Ronald van 
Bruggen die extra aandacht voor leren 
leren en metacognitieve vaardigheden 
minstens zo belangrijk vindt.  

Verbredingsproject 
‘We testen alle eerstejaars leerlingen. 
Op cognitieve vaardigheden, moti vatie, 
 andere capaciteiten. Het gebeurde 
weleens dat leerlingen niet die prestaties 
leverden die we verwachtten. Daarom 
zijn we het verbredingsproject begon-
nen. Leerlingen die meer aankunnen dan 
gemiddeld  mogen tijdens reguliere lestijd 
aan een eigen project werken, onder 
begeleiding van een mentor. Dat kan het 
schrijven van een toneelstuk zijn, maar 
ook het maken van een werkstuk over 
de kosmos. Leerlingen mogen gewone 
 lessen missen om zich verder te ver-
breden, waarmee het een soort geperso-
naliseerd onderwijs is.’ 

Leren leren
‘Excellente leerlingen hebben eigenlijk 
nooit leren leren. Het is ze altijd aan 
komen waaien. Ze nemen stof heel snel 
en gemakkelijk op. Ervaring leert dat 
sommige leerlingen mede daarom in de 
bovenbouw vastlopen, dus brengen we 
leerlingen in de onderbouw al bij hoe 
ze moeten leren. Dreigende onder pres-
teerders pakken we in het vierde jaar op 
door ze een POP-project aan te bieden. 
Verder werken we de laatste jaren ook 
met het BREIN-leren. Idee is dat boven-
bouwleerlingen les geven aan onder-
bouwleerlingen en door hun tutorschap 
werken aan hun metacognitieve vaardig-
heden. Uiteraard besteden we ook veel 
aandacht aan leerlingen die moeilijk mee 
kunnen komen, in de vorm van  faal angst- 
en examentrainingen, steunlessen en 
cursussen sociale vaardigheden. We doen 
extra ons best om alle leerlingen binnen 
te houden, omdat ze door het categorale 
onderwijskarakter van een zelfstandig 
gymnasium anders van school moeten.’

‘Binnen reguliere lessen meer  
ruimte voor differentiatie’

Ronald van Bruggen, schoolleider Stedelijk Gymnasium 

Motiveren, activeren, differentiëren
‘Het afgelopen jaar hebben we veel 
aandacht besteed aan de invoering van 
ICT in de klas. En die lijn zetten we door. 
Alle docenten hebben een laptop of 
tablet, de vaste computers in de lokalen 
ver dwijnen. Via scholing stimuleren 
we docenten de komende jaren om ICT 
 structureel in hun lessen in te zetten.  
Niet zozeer als vervanging van de  boeken, 
maar als middel om te motiveren, acti-
veren en differentiëren; het going MAD. 
Nu vinden leerlingen vooral buiten de 
schoolmuren verbreding, maar met de 
inzet van digitale hulpmiddelen proberen 
we ook in de reguliere lessen meer ruimte 
aan differentiatie te geven. Verder willen 
we de keuzemogelijkheden voor leer-
lingen in de bovenbouw zoveel mogelijk 
handhaven, onder meer door kleine 
 vakken zoals Wiskunde D en  Filosofie 
 samen op te pakken met een van de 
 andere Alliantiescholen, zoals de SSgN.’
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De komende jaren verandert het nodige 
in de ondersteuning van leerlingen, 
mede ingegeven door de invoering van 
passend onderwijs. Belangrijk voor 
het welslagen van alle inzet zijn onder 
meer de professionalisering van docen
ten, het partnerschap met de ouders en 
de samenwerking met hulpverlening 
en maatschappelijke organisaties, 
verwacht Henk Keijman, rector van het 
Maaswaal College in Wijchen. 

Gevoeligheid ontwikkelen
‘Een van de prettige dingen aan passend 
onderwijs is dat we afstappen van de 
etikettering en diagnostisering. Niet 
de vraag ‘wat heeft een leerling?’, maar 
‘wat heeft een leerling nodig?’ wordt het 
leidende principe. Ook in ons samen-
werkingsverband V(S)O. Daar ben ik blij 
mee. Niet alle adhd’ers of kinderen met 
dyslexie zijn gebaat bij dezelfde aanpak. 
Een van de uitdagingen zal dan ook zijn 
om docenten hun mogelijkheden – voor 
zover nodig – zodanig op te laten rekken 
dat ze deze leerlingen in de klas ook echt 
kunnen bieden wat ze nodig hebben. 
Wil je leerlingen goed kunnen onder-
steunen, dan is extra deskundigheid 
vereist.  Docenten kunnen pas inspelen 

op  bepaalde vragen als ze snappen 
wat er met een kind aan de hand is. Die 
 gevoeligheid moeten we met elkaar 
 verder ontwikkelen. Door intern kennis 
uit te wisselen, docenten cursussen of 
zelfs een opleiding te laten volgen, zoals 
de master Special Educational Needs.’ 

Netwerk om het gezin
‘Belangrijk in de begeleiding van leer-
lingen met een ondersteuningsvraag is 
de samenwerking met hulpverlening 
en maatschappelijke organisaties. In 
Nijmegen en omgeving is altijd ingezet op 
zorgadviesteams, de schil om school en 
leerling. Die schil wordt door de transitie 
van de jeugdzorg afgepeld en naar de 
wijk gebracht. Voorheen moesten we als 
school soms – oneerbiedig gezegd – met 
een kind leuren om het op de goede plek 
in zorg te krijgen. Nu maken we als school 
deel uit van het netwerk om het gezin, 
worden we medeverantwoordelijk en 
 komen we meer in onze eigenlijke rol – 
het verzorgen van onderwijs en bijdragen 
aan de ondersteuning – te staan. We 
zullen dus moeten leren om het kind 
meer te zien als onderdeel van het gezin, 
van de wijk, de omgeving. En niet alleen 
als de leerling waar we als school en alle 

‘Partnerschap met de ouders  
weer aanhalen’

Henk Keijman, rector Maaswaal College Wijchen

andere partijen in de schil heel goed voor 
gaan zorgen.’  

Verantwoordelijkheid bij de ouders
‘Het bieden van ondersteuning aan 
leerlingen betekent ook het managen 
van verwachtingen van ouders. De afge-
lopen jaren hebben we ouders afgeleerd 
om hun eigen verantwoordelijkheid te 
 nemen door te zeggen: ‘als u kind iets 
heeft, dan zorgen wij ervoor dat het 
wordt opgelost’. Zaak is om het part-
nerschap met ouders aan te halen en 
de verantwoordelijkheid bij hen terug 
te  leggen. We zullen  nadrukkelijk aan 
 moeten geven wat we als school wel en 
niet kunnen, wat we wel en niet doen. 
Ouders willen vaak wel, maar kunnen 
niet of niet meer. Op onze havo-vwo- 
afdeling bijvoorbeeld geven docenten 
een cursus huiswerkbege leiding aan 
ouders, zodat zij hun zoon of dochter 
kunnen helpen bij het huiswerk maken. 
Het teruggeven van verantwoorde lijkheid 
betekent niet dat we verantwoordelijk-
heden over de schutting gooien, maar dat 
we meer met ouders samenwerken.’
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‘Partnerschap met de ouders  
weer aanhalen’ Onze plannen voor de komende jaren

• Voor toelating van leerlingen op onze scholen is het 
basisschooladvies leidend. Bij vragen gaat de school in 
gesprek met collega’s van het primair onderwijs en de 
ouders.

• De overdracht van zorgleerlingen naar en van onze 
 scholen vindt zorgvuldig plaats. Er is altijd sprake van 
een ‘warme’ (persoonlijke) overdracht.

• Onze scholen zetten zich in voor een doorlopende 
schoolcarrière. We beperken ‘zitten blijven’ zoveel 
 mogelijk. Leerlingen bereiden wij goed voor op het 
 vervolgonderwijs.

• Opvattingen van leerlingen en hun ouders doen er toe. 
Wij willen hen bij onze scholen betrekken en benutten 
alle mogelijkheden van medezeggenschap en inspraak.

• Wij onderzoeken stelselmatig de tevredenheid van onze 
leerlingen en hun ouders. Verbeterpunten pakken wij in 
overleg met hen aan.

• Onze scholen maken werk van passend onderwijs. Wij 
leveren een actieve bijdrage aan het regionaal samen
werkingsverband en zetten ons in voor goede boven
schoolse voorzieningen.

• Wij accepteren geen langdurige thuiszitters. Als een 
leerling (tijdelijk) naar een andere voorziening of andere 
school moet, mag deze niet langer zonder duidelijke 
redenen dan 48 uur thuis zitten.

• Onze scholen beschikken over goed functionerende 
zorgadviesteams. De ambulante begeleiding vindt 
 integraal op school plaats. De samenwerking met de 
jeugdhulpverlening en de jeugdzorg verloopt goed, 
mede dankzij de inzet van ons schoolmaatschappelijk 
werk.

 

 
Hoe wij onze plannen willen realiseren

Soepele goede overgang vanuit de basisschool
Onze scholen nemen de verantwoordelijkheid voor de 
schoolcarrière van hun leerlingen vanaf het moment dat 
ze staan ingeschreven. Bij plaatsing is het advies van de 
basisschool leidend. Roept een advies vragen op, dan gaan 
wij in gesprek met de basisschool en de ouders. Wij zorgen 
voor een soepele overgang vanuit het primair onderwijs en 
laten ons goed informeren door de basisschool. 
Onze scholen zijn ook verantwoordelijk voor een goede 
voorbereiding op het vervolgonderwijs. En als dat nood
zakelijk is, voor doorstroming naar een andere VOschool. 

Realistische werving
In onze werving en voorlichting geven wij een realistisch 
beeld van het aanbod van onze scholen. Het overgangs
protocol PO – VO heeft in het verleden zijn waarde voor 
onze regio bewezen. Daarom stemmen wij jaarlijks ons 
beleid voor de werving van nieuwe leerlingen met de 
 collegabesturen en het primair onderwijs af. Zo voor
komen wij onnodige uitgaven en stellen wij toekomstige 
leerlingen en ouders in staat om een evenwichtige keuze  
te maken.

Leerlingen bewust volgen 
Onze scholen zetten zich in om hun leerlingen (op onder
delen) op een hoger niveau te laten presteren en het zitten
blijven te verminderen. Onder meer via aanpassing van het 
schoolbeleid en/of deelname in bovenschoolse projecten, 
zoals de zomerscholen. Goed presteren vraagt inzet van 
ons personeel, maar ook van leerlingen en ouders.  
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Wij  volgen de resultaten van onze leerlingen in het vervolg
onderwijs en – waar mogelijk – in hun maatschappelijke 
carrière. 

Actieve betrokkenheid (oud-)leerlingen en ouders 
Een grotere betrokkenheid van leerlingen en ouders maakt 
onze scholen sterker. Wij betrekken ze dan ook actief bij 
de school en ons beleid. Dat kan via de traditionele weg 
van medezeggenschap, leerling en ouderraden en klank
bordgroepen, maar ook via eigentijdse mogelijkheden als 
 themabijeenkomsten en social media. Wij houden een jaar
lijks onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder (oud)
leerlingen en ouders, waarna we de resultaten  gezamenlijk 
doorspreken en de benchmarkresultaten presenteren. 
Samen met leerlingen en ouders ontwikkelen we verbeter
acties. 

Veiligheid boven alles
Onze scholen zijn veilig. Veiligheid is immers een eerste 
vereiste om te kunnen leren en werken. Iedere school 
heeft duidelijke huis en gedragsregels, die gedragen 
 worden door personeel, ouders en leerlingen. Naleving 
van de  regels is vanzelfsprekend. Net als het naleven van 
het  sociaal veiligheidsplan. Op onze scholen is materiële 
 veiligheid gewaarborgd en heeft het geestelijk welbevinden 
van leerlingen en personeel hoge prioriteit. Wij hebben 
duidelijke regels voor het tegengaan van pest en ander 
ongewenst gedrag. Preventie staat hoog op de agenda. 
Leerlingen, ouders en het personeel kunnen op een veilige 
manier klagen of hun ervaringen uiten. Het bestuur kent 
een integriteitscode en een klokkenluidersregeling.

Optimale inzet voor zorgleerlingen
Onze scholen zetten zich optimaal in voor zorgleerlingen. 
Het schoolondersteuningsplan biedt een helder kader voor 
preventieve en curatieve activiteiten. Aanspreekpunt en 
regisseur van het zorgbeleid op school is de zorgcoördi
nator. Het zorgadviesteam volgt de ontwikkeling van zorg 
en risicoleerlingen op de voet. Ondersteunende disciplines 
zorgen voor juiste diagnoses, adequate begeleiding en 
hulpverlening en aanvullende didactische en pedagogische 
ondersteuning. Onze docenten zijn voldoende toegerust 
om zorgleerlingen op een voor de school passende manier 
onderwijs te geven. We betrekken ouders zoveel mogelijk 
bij de begeleiding van hun kind om zo de kwaliteit van zorg 
naar een hoger plan te tillen. Ook willen we een actieve rol 
spelen bij de vormgeving van het jeugd(zorg)beleid van de 
gemeenten. 

Actief voor passend onderwijs
Onze scholen begeleiden hun zorg en risicoleerlingen 
zo goed mogelijk. Preventie is het eerste antwoord op 
 pro blemen. Leerlingen die (tijdelijk) niet te handhaven zijn 
of een andere vorm van onderwijs en begeleiding nodig 
 hebben, bieden we hoe dan ook een alternatief.  Daarom 
maken wij ons sterk voor een goede bovenschoolse 
 reboundvoorziening en een OPDC. Een nauwere samen
werking daarbij met het speciaal onderwijs en praktijk

onderwijs is belangrijk. Het versterkt de kwaliteit van de 
tussenvoorziening en zorgt voor een betere benutting van 
elkaars deskundigheid en ervaring. 

Continuïteit Monnikskap waarborgen
Wij bereiden ons tijdig voor op de veranderingen in het 
Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO). Op basis van 
onze ervaringen doen we actief mee aan de discussie over 
verevening en het voortbestaan van de landelijke  criteria. 
De Monnikskap (afdeling van het Dominicus  College) 
 vervult een belangrijke (deels landelijke) functie voor 
 leerlingen met een lichamelijke handicap die havo of vwo 
willen volgen. Wij maken ons sterk om de continuïteit van 
de Monnikskap met zijn unieke functie te waarborgen.
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Scholen krijgen er met de invoering van 
passend onderwijs in het algemeen en 
de ondersteuning van zorgleerlingen in 
het bijzonder een extra taak bij. Karel 
de Waal, rector van het Citadel College, 
ziet de ontwikkeling met vertrouwen 
tegemoet. 
 
Geleidelijke ontwikkeling
‘De invoering van passend onderwijs 
draagt bij aan een steeds meer op maat 
gericht aanbod. Dat gebeurt niet ineens, 
maar gaat geleidelijk. In Nijmegen en 
 omgeving zijn zorg en ondersteuning 
voor leerlingen die het nodig hebben 
goed geregeld in het samenwerkings-
verband V(S)O. De hiervoor beschikbare 
middelen worden wel minder. Leer-
lingen moeten waar mogelijk binnen 
het  reguliere onderwijs ondersteuning 
krijgen, zodat ze minder zijn aangewezen 
op het speciaal onderwijs. Overigens 
moet het speciaal onderwijs zeker blijven 
bestaan voor leerlingen van wie we zeker 
weten dat we ze niet kunnen bedienen.’

Rust, orde en regelmaat
‘Leerlingen – en zorgleerlingen in het 
bijzonder – zijn gebaat bij docenten die 
rust, orde en regelmaat in hun klas aan 
kunnen brengen. Die duidelijk maken 
wat ze op klasniveau en individueel 
niveau van hun leerlingen verwachten. 
En andersom aangeven wat leerlingen 
van hen mogen verwachten. Staat de 
organisatie en is sprake van acceptatie 
door de leerlingen, dan ontstaat ruimte. 
Ruimte die bijvoorbeeld nodig is om goed 

recht te kunnen doen aan verschillen. 
Om goed onderling contact aan te gaan. 
Om een goed georganiseerde les neer 
te zetten waar voor iedereen duidelijk 
is wat er moet gebeuren. Ook dat is 
passend onderwijs. Leerlingen moeten 
stap voor stap de gretigheid ontwikkelen 
om te willen leren. Om te reflecteren op 
hun eigen handelen, het effect van hun 
eigen handelen en dat van anderen. Dat 
wordt in het vervolgonderwijs ook van ze 
verlangd. Ooit was reflectie een in kleine 
lettertjes beschreven term, ergens in de 
marge. Anno nu is het een van de belang-
rijkste competenties. Een bron van leren, 
op alle niveaus.’

Samen met de ouders
‘Als school stellen we een ontwikkel-
perspectief op voor een kind, samen 
met de ouders. Zij zetten niet alleen een 
handtekening ‘ik ben het ermee eens’ 
onder dat wat we afspreken om te doen, 
maar spelen zelf een rol bij het vervullen 
van die afspraken. Niet alleen de school, 
ook de ouders zijn nauw betrokken bij de 
invulling en uitvoering van het ontwikkel-
perspectief. Ons streven is te komen tot 
een gesprek tussen twee partijen over 
hoe we zoon of dochter zo goed mogelijk 
door het voortgezet onderwijs loodsen. 
Wat betekent dat we ouders kunnen 
vragen hoe het gaat met de begeleiding 
thuis. Misschien dat we ouders hier af en 
toe bij moeten helpen, maar de kwaliteit 
van het onderwijs wint enorm aan kracht. 
Zeker waar het deze groep leerlingen 
betreft.’

‘Leerlingenondersteuning is  
recht doen aan verschillen’ 

Karel de Waal, rector Citadel College
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Als excellente school heeft de Stedelijke 
Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) 
de zaken goed op orde. En dat wil het 
de komende jaren zo houden, vertelt 
schoolleider Marcel Janssen. Onder 
meer door in te zetten op de ontwikke
ling van het personeel en een gezonde 
focus op het aantrekken van voldoende 
nieuwe leerlingen.

Leerlingen reële kansen geven
‘Wij willen onze leerlingen reële kansen 
geven. Vanuit een gezamenlijke visie, 
een gezonde drang. En daarin speelt het 
personeel een cruciale rol. Als een van 
de eerste scholen in de omgeving zijn we 
met docententeams gestart, bedoeld om 
leerlingen gerichter te begeleiden en zo 
beter te maken. Secties zijn belangrijk 
geworden, werkhouding en pedagogische 
differentiatie verbeterd. De aanvankelijke 
tweedeling tussen onder- en bovenbouw 
is verdwenen, docenten worden gezien 
in hun vakmanschap. We hebben het 
 predicaat excellent gekregen. Vanwege 
onze resultaten. Ons duidelijke profiel 
dat we structureel en in onderlinge 
samenwerking en afstemming door-ont-
wikkelen. En door onze insteek. Ooit 

gingen we voor het maximale, nu voor 
het optimale.’

Blijven kietelen
‘Ons onderwijs is opgehangen aan de 
vier thema’s wetenschap, cultuur, inter-
nationalisering en topsport. Dat blijft 
zo. We gaan niet méér doen, al stellen 
we uiteraard wel onze doelen. Zo willen 
we eens per vier jaar op wetenschaps-
gebied een prestigieuze prijs winnen en 
ieder jaar een Nijmeegse prijs veroveren. 
Andere plannen zijn om jaarlijks een 
 interessante excursie voor bètaleerlingen 
te organiseren en cultuurprofielscho-
lieren een mooie uitvoering te laten 
 maken. Allemaal haalbare doelen, als je 
er iets voor doet. Uiteindelijk moet het 
wel blijven kietelen. Ook omdat bijna al 
onze leerlingen een andere middelbare 
school voorbijfietsen om hier te komen.’

Ontwikkeling personeel
‘De komende jaren zetten we stevig in 
op de ontwikkeling van het personeel. 
Docenten krijgen de kans hun vakkennis 
bij te houden, benodigde kwalificaties te 
halen. Maar ook om docent te zijn, zich 
op persoonlijk vlak verder te ont plooien. 

‘Duidelijk en krachtig focussen  
op onze sterke punten’

Marcel Janssen, schoolleider Stedelijke  
Scholen gemeenschap Nijmegen (SSgN)

Onze medewerkers zijn tevreden tot 
heel tevreden, blijkt uit de cijfers. Dat is 
geweldig, maar heeft als nadeel dat de 
doorloop laag is en personeel relatief 
duur is. Ook hier moeten we scherp op 
blijven en vooral jonge veelbelovende 
docenten zien aan te trekken.’

Interne mobiliteit
‘Ook belangrijk blijft het genereren van 
voldoende aanwas van leerlingen. Ons 
profiel ligt vast, onze leerlingenpopu-
latie is een mooie afspiegeling van de 
maatschappij. Dat willen we zo houden. 
Zeker met het oog op de verwachte 
krimp, waarbij in principe zomaar 
opeens tientallen leerlingen weg kunnen 
vallen. Willen we als Alliantiescholen ons 
marktaandeel behouden, dan moeten we 
de komende jaren duidelijk en krachtig 
blijven focussen op onze sterke punten 
en profielen, interessant blijven voor 
leerlingen, ouders en medewerkers.  
En niet te vergeten: kijken hoe we via 
interne mobiliteit tussen de Alliantie-
scholen natuurlijk verloop en uitstroom 
in goede banen kunnen leiden.’ 
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‘Duidelijk en krachtig focussen  
op onze sterke punten’

“na het vmbo ga  
ik naar de havo. 

daarna? misschien  
wel het vwo”
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Onze mensen

Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

Onze scholen staan voor goed onderwijs. Bij dat streven 
 maken onze docenten, leidinggevenden en het onder   steu
nend  personeel echt het verschil. Zij máken hun school.  
Wij verwach ten veel van onze mensen, dus investeren we 
in een  passend personeelsbeleid. Goed onderwijs vraagt 
ook om een  betrokken en ambitieuze leercultuur van leer
lingen,  docenten en leidinggevenden in een inspirerende 
leerom geving.  Daarom maken we onze ambities concreet en 
ont wikkelen we ons verder als lerende organisatie waarin 
 professionals de ruimte krijgen. 

5
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Passend personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid maakt integraal onderdeel uit van 
ons strategisch beleid en de beleidsplannen van onze 
scholen. Wij kennen een duidelijke gesprekkencyclus en 
een helder functiebeleid. Door ervaring weten we dat 
 personeelsbeleid naast duidelijke kaders vooral ook 
 (individueel) maatwerk vraagt. Scholing en ontwikkeling 
van ons personeel in elke geleding zien wij als een perma
nente opdracht. Goed HRMbeleid begint bij de opleiding 
van  onze mensen en loopt door tot een persoonlijke en 
 passende afbouw van hun carrière. 

Inspelen op de nabije toekomst
Dankzij de nodige voorbereidingen verwachten wij goed 
in te kunnen spelen op recente ontwikkelingen, zoals de 
ophoging van de AOWgerechtigde leeftijd, veranderende 
wetgeving rond arbeidscontracten en de afspraken in het 
sectorakkoord voortgezet onderwijs. De terugloop van 
leerlingen door de ontgroening (krimp) heeft zijn weerslag 
op ons personeel. We hebben ons tijdig op deze daling 
voorbereid, dus kunnen wij ons personeel een goed toe
komstperspectief bieden. Ook denken wij na over hoe we 
dreigende tekorten bij de zogenaamde tekortvakken gaan 
opvangen. 

Onze plannen voor de komende jaren 

• Onze scholen kennen een betrokken en ambitieuze 
 leercultuur voor leerlingen, docenten, ondersteunend 
personeel en leidinggevenden. Scholen en bestuurs
bureau zijn lerende organisaties die een onderzoeken
de, lerende houding combineren met vakmanschap.

• Wij stimuleren de lerende en onderzoekende houding 
door het centraal stellen van de professionele school. 
Dit is een school die gericht kiest voor zijn pedagogi
sche en didactische aanpak en profilering. Een goede 
aansluiting tussen schoolprofiel en kwaliteiten van de 
medewerkers is cruciaal. Elke school biedt docenten 
binnen het schoolprofiel en bestaande werkafspraken 
de ruimte om hun vakmanschap op hun eigen wijze in 
de praktijk te brengen. Docenten nemen daarvoor ook 
zelf initiatief. Docenten en schoolleiding maken samen 
duidelijke afspraken over individuele ruimte, team
ruimte en de kaders van de school.

• Om goed onderwijs te realiseren, blijven wij hoge eisen 
stellen aan het opleidingsniveau van onze docenten 
en ondersteunend personeel. Dit doen wij door te 
 investeren en mee te denken over niveau en opzet van 
de lerarenopleidingen en te investeren in permanente 
scholing. Daarvoor benutten wij de mogelijkheden van 
de Academische Opleidingsscholen optimaal.

• Onze mensen zijn regisseur van hun loopbaan. Ze 
 houden hun eigen ontwikkeling in de gaten en kijken 
zelf  eventueel in overleg met hun collega’s en leiding
gevende  wat nodig is om zich verder te bekwamen. 

• Onze mensen ontvangen gedurende hun loopbaan 
 passende begeleiding. Ook is er ruimte voor (bij)
scholing. Iedere startende docent en afdelingsleider 
krijgt de nodige begeleiding en passende faciliteiten. 
We stimuleren docenten voortdurend om zich verder te 
ontwikkelen, als docent en vakinhoudelijk deskundige. 
Ondersteunend personeel schoolt zich bij op het eigen 
vakgebied en in de pedagogische aanpak van leerlingen. 
Als Alliantie Voortgezet Onderwijs bieden we zelf cur
sussen aan, zodat onze mensen nog meer gemotiveerd 
zijn bijscholing te volgen. Bovendien stimuleren wij 
ons  personeel om externe mogelijkheden optimaal te 
 benutten. 

• De komende jaren gaan we (nog) meer masteropge
leide docenten aan ons binden. Voor de havo en vwo 
bovenbouw willen we ook meer universitair opgeleide 
docenten aanstellen. Gezien de huidige verschillen 
tussen de scholen vraagt dit om een schoolgerichte 
aanpak.

• Scholen en bestuursbureau bieden docenten en onder
steunend personeel een veilig werk en leerklimaat. Dit 
is nodig om elkaar feedback te geven en zo nodig aan te 
spreken. Wij kiezen voor collega’s die trots zijn op hun 
beroep, in samenspraak met de schoolleiding zelf de 
regie over hun loopbaan voeren en de ambitie hebben 
om elkaar beter te maken. 

• Het leiderschap in de scholen heeft een motiverend, 
stimulerend en faciliterend karakter. Onze schoolleiders 
spelen tijdig in op nieuwe ontwikkelingen. Ze zijn daar
over in gesprek met docenten, ouders en leerlingen. 
Tegelijkertijd weten ze de school goed te organiseren en 
de bedrijfsvoering gezond te houden.

• Ons personeelsbeleid kenmerkt zich door heldere 
 centrale kaders en cycli (gesprekkencyclus, integraal 
scholingsbeleid, kaders taakbeleid, de zwaarte van het 
werk, goede arbeidsvoorwaarden, ruimhartige mede
zeggenschap, professionele ruimte). Daarnaast werken 
wij aan een personeelsbeleid dat meer persoonlijk 
gericht is. Wij houden rekening met leeftijd, thuisom
standigheden, individuele wensen en gezondheid. In 
ons personeelsbeleid hebben we nog meer oog voor 
verschillen.

• Wij voeren een eigentijds arbeidsmarktbeleid. Scholen 
en bestuur werken gericht samen met collega besturen 
en het hoger onderwijs om te voorkomen dat er 
 tekorten ontstaan bij bepaalde vakken. 

Hoe wij onze plannen willen realiseren

Professionele organisatie, open cultuur
Wij werken aan een open, professionele cultuur die zich als 
volgt laat kenmerken:
• Wij zijn trots op ons werk en onze scholen. Dat stralen 

we uit. Naar elkaar, onze leerlingen en de buitenwereld. 
• Samen maken wij de school. In onze scholen staan 
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 leerlingen en hun ouders centraal. Dit blijkt uit onze 
houding.

• Wij staan voor onze scholen en zijn aanspreekbaar op 
onze resultaten.

• Op onze scholen wordt iedereen gezien. 
• Onze mensen denken na over hoe het morgen beter kan. 

Ook zij willen leren.
• Wij voeren regie over de eigen loopbaan. 
• Wij geven elkaar feedback. Iedereen draagt bij aan 

 kwaliteit. 
• Wij maken werk van medezeggenschap 
• Wij besteden aandacht aan positieve resultaten van 

scholen, teams en aan individuele prestaties.

Krachtig HRM-beleid
Docenten krijgen meer ruimte en kansen om zich te 
 scholen, net als schoolleiders en het ondersteunend 
 per soneel. Een krachtig HRMbeleid helpt deze ontwik
keling in goede banen te leiden.  
Zeven uitgangspunten vormen de basis van dit beleid. 
1 Het personeelsbeleid is onderdeel van het strategische 

beleid en gericht op goed onderwijs. 
2 Onze mensen zijn het belangrijkste kapitaal van de 

 organisatie. Wij investeren in ons personeel, maar 
 stellen ook duidelijke kwaliteitseisen.

3 Als Academische School investeren wij voor alle 
 gele dingen in permanent leren en ontwikkelen. 

4 Een goede gesprekkencyclus, carrièremogelijkheden 
op basis van een eerlijk functiegebouw en een klimaat 
van ‘elkaar aanspreken en van elkaar leren’ vormen de 
 hoofdelementen in ons beleid.

5 Wij houden onze eigentijdse arbeidsvoorwaarden 
 geregeld tegen het licht.

6 Personeelsbeleid is maatwerk. Wij hebben aandacht 
voor ieders persoonlijke situatie.

7 De zeven Alliantiescholen hebben een gezamenlijke 
ambitie, maar kennen binnen de afgesproken kaders 
hun eigen prioriteiten. 

“docenten leggen  
alles duidelijk uit, 

wel twee of drie keer 
als het moet”
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De Academische Opleidingsschool 
speelt een belangrijke rol bij het 
dichten van de kloof tussen opleidings
theorie en lespraktijk. Het geheim? 
 Samen opleiden, aldus Sofie Eisen
burger, projectleider van de Acade
mische Opleidingsschool. 

Koppeling theorie en praktijk
‘Een tijd lang bestond er een grote kloof 
tussen theorie en praktijk. Nogal wat 
hbo- en wo-studenten schrokken bij wijze 
van spreken als ze na hun lerarenop lei-
ding eenmaal voor de klas kwamen te 
staan. Met de oprichting van de Aca de-
mische Opleidingsschool in 2006 is dit 
sterk aan het veranderen. Docenten van 
de lerarenopleidingen van de HAN en de 
RU vormen verschillende werk groepen 
met (vak)docenten en de algemeen 
begeleiders van de Alliantiescholen. 
Deze brengen bij de ontwikkeling van 
het werkplekleren en de begeleiding 
hun praktijkervaring in, nodig voor een 
goede koppeling van theorie en praktijk. 
Door de inpassing van praktijkkennis in 
het curriculum, de verbeterde onder-
linge  afstemming en de intensievere 
begeleiding heeft het werkplekleren de 
afgelopen jaren aanzienlijk aan kwaliteit 

gewonnen. Resultaat is dat studenten 
beter worden opgeleid.’ 

Sterke infrastructuur
‘Belangrijke uitdaging is hoe je de door 
werkgroepen ontwikkelde visie, materi-
alen en curriculumwijzigingen optimaal 
overdraagt aan de schoolpracticumdo-
centen en het eindniveau bereikt dat je 
ook écht wilt bereiken. Het succes van 
een stage staat of valt grotendeels met 
de kennis en kunde van de begeleider in 
de klas, de schoolpracticumdocent (SPD). 
Afgelopen tijd hebben we fors ingezet 
op de verdere professionalisering van 
alle SPD’ers. Tijdens workshops is nader 
ingegaan op thema’s als het omgaan met 
leerwerktaken, videobegeleiding en de 
koppeling van theorie en praktijk. Ook 
is concreet ingegaan op vragen als ‘wat 
doe je als je twijfelt tussen een vijf of een 
zes?’ Dit soort handvatten zijn hard nodig 
om leraren-in-opleiding de noodzakelijke 
contextrijke betekenisvolle leeromgeving 
te bieden. Daarbij hebben we veel profijt 
van onze sterke infrastructuur. De lijnen 
met HAN, RU en scholen zijn kort. We 
krijgen dingen snel voor elkaar, voelen 
ons gezamenlijk verantwoordelijk voor 
het leveren en garanderen van kwaliteit. 

‘Samen opleiden garanties 
voor leveren van kwaliteit’

Sofie Eisenburger, projectleider Academische  
Opleidingsschool 

Dat is ook precies de reden waarom ik zo 
overtuigd ben van het samen opleiden.’ 

Onderzoekende houding
‘De komende periode zetten we verder 
in op de ontwikkeling van een onder zoe-
kende houding. Kennis en toepassing van 
het vak, pedagogische, didactische en 
communicatieve vaardigheden, samen-
werken binnen een organisatie: het is 
allemaal belangrijk, maar uiteindelijk 
willen we docenten die onderzoekend 
handelen. Reflecteren, zelfkritisch zijn 
en vragen stellen. Die onderbuikge-
voelens toetsen in plaats van spuien, die 
hun  mening exploreren en niet meteen 
een stelling poneren. Die resultaten niet 
 zomaar voor lief nemen, maar onder-
zoeken wat aan die resultaten ten grond-
slag ligt. De onderzoekende school is een 
begrip binnen de Alliantie.  Schoolleiders 
committeren zich aan het doen van 
onderzoek binnen hun schoolmuren, 
leerlingen krijgen via extra verdieping 
onderzoek-vaardigheden bijgebracht. 
Dan kunnen en mogen nieuw op te leiden 
en zittende docenten natuurlijk niet 
achterblijven.’
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Schoolleider Marion Krabbenborg 
coacht, faciliteert en enthousiasmeert 
haar medewerkers zodanig dat ze in 
hun rol groeien en bewuster bezig zijn 
hun talenten optimaal te benutten.  
De hierdoor ontstane verbindende  
sfeer moet mensen meer verantwoor
delijk maken voor hun deel van het 
onderwijsprogramma. Dat heeft zo zijn 
voordelen. Ook voor de leerlingen.  

Zelfvertrouwen geven
‘Toen ik hier in 2010 als schoolleider 
 begon, had ik een aantal doelen voor 
ogen. Ik wilde in een goede sfeer de 
onderlinge samenwerking stimuleren 
en daarmee de professionaliteit van het 
personeel bevorderen. En heel belang-
rijk: bewust aandacht geven aan de 
mede werkers en daarmee de leerlingen. 
Een van mijn eerste acties was mensen 
bewust maken van hun autonomie, hun 
recht op inspraak. Dat hun inbreng de 
school maakt, van grote meerwaarde is. 
Dit vergt veel, vooral van de afdelings-
leiders die jarenlang hun kwaliteiten op 
een andere manier hebben ingezet. Maar 
ze groeien in hun rol, weten beter wat 
hun speelruimte is en hoe die optimaal te 
benutten. Als schoolleider coach ik waar 

nodig, voer ik gesprekken waar kan. Ik 
 faciliteer en complimenteer. Doe alles 
wat nodig is om mensen het zelfver-
trouwen te geven dat bij hun rol past.’   

Professionele kracht bundelen
‘Ik probeer mijn mensen zoveel mogelijk 
zelf verantwoordelijk te maken voor een 
deel van het onderwijsprogramma, waar 
kan professionele kracht te bundelen. 
En dat werkt. Iedere dag weer word ik 
positief verrast. Collega’s komen met 
eigen voorstellen. Over hoe we het men-
toraat beter kunnen laten functioneren. 
Of wat nodig is om excellente leerlingen 
nog  beter te bedienen. Goede plannen 
 werken we verder uit en belanden dus 
niet in de la. We zijn in de gelukkige 
omstandigheid dat we mensen financieel 
kunnen faciliteren in hun ontwikkelwerk. 
Dat leidt alleen maar tot nog meer ver-
trouwen en enthousiasme.’ 

Boven de stof plaatsen
‘Heb je het over financiën, dan gaat het 
ook over de scholing van je mensen. 
Persoonlijk geloof ik niet in het idee 
van het buiten de deur een opleiding 
doen, maar juist in het leren binnen de 
school. Ik heb een mooie mix docenten 

‘Mensen het zelfvertrouwen  
geven dat bij hun rol past’

Marion Krabbenborg, schoolleider Dominicus College

in huis, van erg jong tot stevig belegen. 
Allemaal met hun eigen kwaliteiten. Met 
zoveel professionaliteit onder één dak is 
het ideaal om mensen gebruik te laten 
maken van elkaars kundigheid. Dat doe 
ik dan ook. Ik maak ze nieuwsgierig naar 
elkaar. Laat ze in elkaars klas kijken, 
maak intervisie-combinaties. Dat is een 
mooi leerproces, want uiteindelijk moet 
iedere school het doen met de mensen 
die het heeft. Academisch geschoold of 
niet, dat maakt niet uit. Het jezelf boven 
de stof kunnen plaatsen. Kinderen zo 
enthousiasmeren en motiveren dat ze tot 
prestaties komen. Daar gaat het om.’
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‘Mensen het zelfvertrouwen  
geven dat bij hun rol past’

Professionele ruimte in professionele school
Voor ons staat het principe van de professionele school 
centraal. Onze scholen werken helder en consequent 
 vanuit een gezamenlijke visie aan een door alle mensen 
gedragen onderwijsconcept. Teams, secties en individuele 
medewerkers krijgen binnen het beleidskader van hun 
school de ruimte om hun eigen deskundigheid en ideeën 
optimaal te benutten. De schoolleiding maakt  duidelijke 
afspraken over die ruimte en stimuleert iedereen om 
 hiervan gebruik te maken.

Inspiratie en verdieping buiten school
Wij stimuleren onze docenten om ook buiten hun school 
 inspiratie op te doen, verdieping te zoeken in hun beroep 
en vakgebied. Een door de beroepsgroep gedragen en 
 uitgevoerd lerarenregister en schoolleidersregister zijn 
daarvoor goede instrumenten. Als Alliantie Voortgezet 
 Onderwijs ondersteunen we de ontwikkeling van zo’n 
register. Wij geloven niet in de werking van een door het 
schoolbestuur of de school gevuld en gevoed register.

Permanent leren en ontwikkelen
De Alliantie Voortgezet Onderwijs werkt op regionaal 
 niveau nauw samen met andere onderwijsorganisaties.  
Wij bundelen onze krachten met andere schoolbesturen en 
zijn een actieve partner voor opleidingsinstituten waarmee 
wij samen de Academische Opleidingsschool vormgeven. 
De Academische Opleidingsschool faciliteert docentoplei
dingen en onderzoek en geldt als een belangrijke aanjager 
van onderwijskwaliteit in de scholen. Alliantiescholen zijn 
als opleidingsscholen medeverantwoordelijk voor het 

curriculum van de lerarenopleiding en daarmee voor de 
kwaliteit van onze toekomstige collega’s. 

Passende scholing, nieuwe ervaringen
Onze mensen beheersen hun basisvaardigheden. Is dit 
niet of onvoldoende het geval, dan bieden wij training of 
(bij)scholingsmogelijkheden die passen bij hun ambities, 
 wensen en capaciteiten. We onderzoeken de mogelijk
heden om met andere schoolbesturen passende oplei
dingstrajecten te ontwikkelen en kijken ook naar externe 
opleidingsmogelijkheden. Docenten die kunnen en willen, 
bieden we passende LC, LD en masteropleidingen aan. 
Ook stimuleren we onze mensen om ervaring op te doen 
in andere onderwijsorganisaties of zich te oriënteren op 
het (regionale) bedrijfsleven. Wij zien onze mensen als 
 regisseur van hun loopbaan. Zij houden hun eigen ontwik
keling in de gaten en zorgen dat ze zich verder bekwamen.

Meer universitair opgeleide docenten
Wij willen nog meer masteropgeleide en universitair opge
leide docenten voor de klas, van vmbo tot en met het vwo. 
Daarom stimuleren wij tweedegraads opgeleide docenten 
een masteropleiding te gaan volgen. In de bovenbouw van 
havo en vwo geven eerstegraads docenten les. In de boven
bouw van het vwo is tenminste 60 procent van het docent
team universitair opgeleid. 

Werken in teams en secties
Docenten en ondersteunend personeel werken in teams, 
maken samen hun school. Teams leveren een belangrijke 
bijdrage aan de ontwikkeling van de school. Ze werken 
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structureel aan de schoolkwaliteit en zijn de motor bij 
de didactische onderwijsontwikkeling en het leerlingen
beleid. Secties zijn vooral gericht op ontwikkeling van 
het vak. Via intercollegiale afspraken en afstemming met 
andere vak gebieden werken ze aan kwaliteitsverbetering 
van de lessen en spelen ze in op specifieke eisen van het 
eigen vakgebied. Teams en secties hebben aandacht voor 
pro fessionele uitwisseling en scholing. Samenwerking 
met externe partijen, zoals universiteiten, hogescholen, 
partnerscholen en andere netwerken dragen bij aan deze 
ontwikkeling.

Inspirerende schoolleiders 
Wij verwachten veel van onze mensen, in het bijzonder 
van onze schoolleiders. Zij vervullen een voorbeeldfunctie 
en zorgen voor een cultuur waarin professionaliteit een 
steeds prominentere plaats inneemt. Onze schoolleiders 
 kenmerken zich door hun strategisch vermogen, doel
gerichte aanpak, feeling voor mensen en geld. Zij hebben 
een stimulerende en coachende manier van werken, 
 creëren op school een klimaat waarin collega’s van en met 
elkaar leren en weten de juiste voorwaarden te  scheppen. 
Wij benutten ons eigen managementpotentieel door te 
investeren in management development. Zo kunnen 
collega’s hun managementkwaliteiten ontwikkelen in 
de Kweekvijver Middenmanagement, die wij samen met 
 andere schoolbesturen aanbieden.

Tijdig inspelen op arbeidsmarktontwikkelingen 
De arbeidsmarktvoorspellingen voor het personeel in het 
voortgezet onderwijs geven reden tot zorg. Vanaf 2016 
gaan veel collega’s met pensioen. Vooral de ‘tekortvakken’ 
(bèta en techniekvakken, eerstegraads Nederlands en 
eerstegraads moderne vreemde talen en klassieke talen) 
vragen om extra inspanningen om te voorkomen dat we 
vacatures niet op een kwalitatief goede manier kunnen 
invullen. Samen met de lerarenopleidingen willen we dit 
probleem tackelen met een aantal gerichte maatregelen. 
• Actief tijdig werven en participeren in projecten als 

‘Eerst de Klas’ en ‘OnderwijsTrainees’.
• Samen met de lerarenopleidingen studenten inte res

seren voor het docentschap.
• Het binnenhalen van zijinstromers die geschikt zijn 

voor het docentschap.
• Eigen tweedegraads docenten stimuleren en faciliteren 

om een eerstegraadsbevoegdheid te halen.
• Samenwerken met collegabesturen in het voortgezet 

onderwijs, op het gebied van gemeenschappelijke 
 werving en voorzieningen (vervangingspoules).

• Het bieden van meer baanzekerheid aan docenten in de 
tekortvakken.

Stimulerende en veilige werkomgeving

Onze leerlingen en mensen komen het best tot hun recht 
in een stimulerende en veilige werkomgeving. Wij zitten 
regelmatig met collega’s, leerlingen en ouders rond de 
tafel om te zien of hun school nog aan deze eisen  voldoet. 
Onze scholen moeten (letterlijk) ruimte bieden om die 
 vaardigheden te oefenen die deze tijd aan ons stelt. Zijn 
aan passingen en/of verbeteringen noodzakelijk, dan 
 voeren wij deze door als de hiervoor financiële mogelijk
heden aanwezig zijn. 

Veiligheid en gezondheid garanderen
Onze scholen dragen veiligheid en gezondheid hoog in het 
vaandel. Onze mensen weten dat en staan in voor elkaars 
veiligheid en gezondheid en die van de leerlingen. We zijn 
alert op ongewenst gedrag, reageren tijdig en adequaat op 
eventuele misstanden. De Alliantie Voortgezet Onderwijs 
voert een actief arbo, ziekteverzuim en reintegratie
beleid. Tenminste eens in de vijf jaren houden we een 
risico inventarisatie en evaluaties (RI&E) op onze scholen. 
Resultaten bespreken we met het personeel, aangedragen 
oplossingen brengen we in de praktijk. Wij stimuleren op 
een actieve manier een gezonde leefstijl, hebben aandacht 
voor factoren die tot spanningen en te hoge werkdruk 
 leiden. Het samen analyseren en oplossen van oorzaken 
staat voorop, waarbij er veel aandacht is voor maatwerk.

Eigentijdse arbeidsvoorwaarden 
Wij willen dat onze medewerkers zo lang mogelijk met 
 plezier bij ons werken. Ook willen we het niveau van 
ons onderwijs garanderen cq. verbeteren en kunnen 
concur reren op de arbeidsmarkt. Daarom zorgen we 
voor eigentijdse arbeidsvoorwaarden en een passend 
per soneelsbeleid. Ook de komende jaren willen we als 
Alliantie Voortgezet Onderwijs een aantrekkelijk pakket 
‘personal benefits’ bieden. Wij toetsen regelmatig of dit 
pakket voldoende is afgestemd op de wensen van onze 
mensen. Waar nodig of mogelijk, passen we het pakket 
aan. Wij hanteren een wervende en heldere werving en 
selectieprocedure. Daarbij kijken we steeds meer of even
tuele nieuwe collega’s in potentie over de juiste kennis en 
vaardigheden beschikken. Dit doen wij door ze een tijdje 
in de praktijk mee te laten draaien en via het afnemen van 
praktijkgerichte assessments.
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Mondial Collegedocenten Vera op 
de Ven, Joris van Elferen en Jasper 
 Klaassen zijn trots én kritisch op 
hun vak. Zeker waar het gaat om de 
werkverdeling en het huidige beloning
systeem waarin financiële doorgroei 
niet of nauwelijks mogelijk is. Toch 
willen ze het docentschap voor geen 
goud missen. 

Over de keuze voor het docentschap
Jasper: ‘Ik heb hbo-geschiedenis gedaan 
en daarna meteen de lerarenopleiding. 
Ik vind geschiedenis leuk, kan goed met 
kinderen omgaan en wil ze graag iets 
bijbrengen. Na mijn stage op het Mondial 
ben ik gebleven en nooit meer weg-
gegaan.’ 
Joris: ‘In 3 havo besloot ik dat ik docent 
wilde worden. Kennis overdragen, zelf 
lesmaterialen ontwikkelen; die combi 
sprak me aan. Ik heb HBO-scheikunde 
versneld gedaan, ben op mijn 19e gaan 
werken. Tussen de bedrijven door heb ik 
mijn master, dus eerstegraads bevoegd-
heid gehaald. Ik sta 14 jaar voor de klas, 
waarvan zes jaar op het Mondial, mijn 
oude middelbare school.’ 
Vera: ‘Mijn interesse voor het lesgeven 
werd gewekt toen ik dansles gaf aan 
middelbare scholieren. Het ging me goed 
af en de kinderen vonden het leuk. Na 
afronding van mijn HBO-studie biologie 
heb ik op de universiteit mijn master 
en vervolgens mijn lerarenbevoegdheid 
gehaald. Een heel bewuste keuze. Ik werk 
nu zo’n zes jaar in het onderwijs.’ 

Over kansen krijgen en grijpen
Joris: ‘Op een gegeven moment is mij 
gevraagd of ik het vak Science op wilde 
zetten. Ik heb modules geschreven, met 
collega’s letterlijk een lokaal in elkaar 
getimmerd. Ik kreeg alle ruimte. En dat 
maakt hier werken ook zo aantrekkelijk. 

Ik heb mijn zaakjes voor elkaar, steek 
veel tijd in de school. Dus als ik een keer 
op pad moet of een extra cursus wil 
volgen, wordt me geen strobreed in de 
weg gelegd.’   
Vera: ‘Sinds twee jaar geef ik Onderzoek 
& Ontwerp op het Technasium. Dat was 
even schakelen, omdat ik als docente 
biologie en algemene natuur wetenschap 
ben begonnen. Gelukkig kreeg ik alle tijd 
en ruimte om me in te werken. En ik kan 
altijd terecht bij mijn twee collega’s met 
wie ik dezelfde  klassen – havo 5 – draai. 
Dat helpt me enorm.’  
Jasper: ‘Ik geloof enorm in de inzet van 
ICT in de klas, het gebruik van laptops en 
i-Pads. Ik heb een eigen YouTube-kanaal 
gemaakt waar ik zelfgemaakte filmpjes 
op plaats, dingen uitleg. Liefst wil ik toe 
naar een situatie waarbij ik leerlingen 
de traditionele klassikale uitleg online 
aanbied, zodat ik in de klas meer tijd 
heb voor een-op-een contact. Maatwerk 
leveren via flipping the classroom.’ 

Over het huidige beloningsysteem
Jasper: ‘Een van de grootste frustraties 
– zeker voor jongere docenten – is de 
 beperkte mogelijkheid om financieel 
door te groeien. Jonge docenten zijn 
steeds beter geschoold, staan vaak 
veel meer voor de klas dan hun oudere 
collega’s. Toch bepalen anciënniteit en 
opgebouwde rechten nog steeds wat 
je verdient in plaats van wat je kan. In 
andere bedrijfstakken lig je eruit als je 
te weinig presteert. In het onderwijs 
niet. En de kloof wordt steeds groter; dat 
verbaast me nog het meest.’ 
Joris: ‘Vier jaar geleden voldeed ik al aan 
het LD-profiel, maar ik word nog steeds 
op LB-niveau gehonoreerd. Ik zou toe 
willen naar een situatie waarin je wordt 
geschaald op basis van de uitkomsten 
van de beoordelings- en functionerings-

‘Kijk beter naar je basis,  
leer van je personeel’

Mondial Collegedocenten Vera op de Ven,  
Joris van Elferen en Jasper Klaassen

gesprekken. Dat je letterlijk moet werken 
aan het bereiken van een hogere sala-
risschaal. Net als andere bedrijven moet 
een school financieel gezond blijven. Dan 
betaal je dus niet de hoofdprijs voor een 
niet functionerende werknemer.’ 
Vera: ‘Functiewaardering moet sowieso 
losstaan van leeftijd. Sommige mensen 
zitten binnen een paar jaar al op een 
 niveau waar anderen misschien wel 
 dertig jaar over doen.’ 

Over de scheve werkverdeling 
Joris: ‘Als mentor heb ik officieel 60 uur 
voor 30 leerlingen, dus effectief twee uur 
per leerling. Met de rapportbesprekingen 
en mijn Magister-commentaren ga ik al 
bijna over die uren heen en dan moet ik 
dus nog aan mijn eigenlijke mentortaken 
beginnen. Stukje bij beetje komen er 
meer taken bij, ieder jaar weer. Ik snap 
dat er extra werk op ons afkomt. Juist 
daarom moeten we ook kritisch kijken 
naar wat er binnen de vastgestelde tijd 
mogelijk is. De laatste anderhalf jaar is 
lesgeven voor mij bijzaak geworden. Ik 
ben nog steeds docent, zeker in de les. 
Maar er is een tijd geweest dat ik me ook 
echt docent voelde.’
Jasper: ‘Onder het mom van “het hoort 
erbij” wordt er vooral bedrijfsmatig 
steeds meer van je verwacht. Het werk 
verandert niet zoveel, het is vooral meer 
en gecompliceerder. De administratieve 
rompslomp eromheen. Alleen als mentor 
moet ik al zoveel bijhouden dat ik soms 
de draad kwijtraak.’

Over toekomstverwachtingen 
Jasper: ‘Een nieuw beleidsplan, een 
 nieuwe visie; het hoort erbij. Maar kijk 
vooral naar waar je als Alliantie, als 
scholen, nu staat. Kijk naar je personeels-
bestand, naar je functiemix, naar op  ge-
bouwde rechten van je medewerkers. 

>
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vervolg  |  Mondial Collegedocenten Vera op de Ven, Joris van Elferen en Jasper Klaassen

Maak daar beleid op om een gezonde 
flexibele bedrijfsvoering te kunnen 
 hanteren. Schuif desnoods met mensen, 
in het kader van blije mobiliteit. Perso-
neel is de basis van je organisatie. En die 
basis moet goed, stabiel en tevreden zijn.’
Vera: ‘Als school kun je heel veel leren van 
je personeel. Dat wordt nu nog te weinig 
gedaan. Je kunt pas een gezond per-
soneelsbeleid voeren als je weet welke 
medewerkers je op je school hebt en je 
uit verschillende groepen geluiden verza-
melt over wat er leeft en wat er eventueel 
moet veranderen. Werken in teams is 
prima, zeker als die teams ook van elkaar 
weten wat ze waarom doen.’ 
Joris: ‘Plannen voor de nabije toekomst 
worden pas concreet als je kritisch terug-
blikt. Doe je dat, dan proef je wellicht wat 
onvrede. Tegelijkertijd biedt dit je inzicht 
in de verbeterpunten die naar mijn idee 
in de sfeer van beloning en werkverdeling 
liggen en dus zeker niet onoverkomelijk 
zijn.’

Over (doceren op) het Mondial College
Jasper: ‘Het Mondial College is een heel 
veilige en sociale school, zowel voor het 
personeel als de leerlingen. Er wordt 
rekening gehouden met wie ik ben, ik 
kan mijn ei goed kwijt. Dat sterke sociale 
 gezicht heeft wel als keerzijde dat de 
school naar mijn mening soms te ver gaat 
om leerlingen binnen de deur te houden.’
Vera: ‘Het Mondial College is een sfeer-
volle school. Die sfeer wordt door de 
leiding positief gestimuleerd en door 
iedereen gedragen, van brugklasleerling 
tot locatiedirecteur. Persoonlijk vind ik 
het wel jammer dat ik niet meer energie 
in het onderwijs kan stoppen. Er niet 
meer uit kan halen wat erin zit, zowel bij 
mijn leerlingen als mezelf.’
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Docenten moeten binden en boeien, 
investeren in glimmende oogjes. Dat 
valt niet altijd mee, zeker als je je eigen 
verwondering, verbazing en nieuws
gierigheid wilt behouden. Veel staat 
of valt met een goede opleiding, weet 
Pauline Jagtman, ouddirecteur van de 
Radboud Docenten Academie.

Drie nieuwe rollen
‘Jaarlijks starten zo’n 250 studenten 
een opleiding aan de Radboud Docenten 
Academie. Het gros heeft een master 
 biologie, geschiedenis of maatschap-
pijleer. Maar een klein aantal heeft een 
taal- of bèta-achtergrond, de traditionele 
tekortvakken. Mensen komen binnen als 
vakinhoudelijk specialist en in het ene 
jaar van hun docentopleiding moeten ze 
drie nieuwe rollen onder de knie krijgen, 
die van vakdidactisch specialist, peda-
goog en professional. Dat is pittig, vooral 
als je bedenkt dat studenten een weten-
schappelijke basis hebben en in relatief 
korte tijd zich de praktische kanten van 
het onderwijs meester moeten maken.’

Zelfbewust kwetsbaar
‘Voordat ze met hun opleiding beginnen, 
hebben we met alle nieuwe docenten- 

in-spe een persoonlijk gesprek. Waarom 
willen ze in het onderwijs werken? Hoe 
stellen ze zich op? Zijn ze in staat straks 
mensen te vinden met wie ze samen op 
kunnen trekken? We willen weten of 
ze organisatiebewustzijn hebben. Hun 
verantwoordelijkheid durven te nemen. 
Denken over wat ze doen en vervolgens 
doen wat ze denken. Academici zijn 
van huis uit denkers, terwijl ze doeners 
 moeten worden. Dat betekent – zeker in 
het begin – dat ze zich zelfbewust kwets-
baar op moeten durven stellen en dus 
sterk in hun schoenen moeten staan.’

Doeners en denkers afleveren
‘Samen met de Alliantiescholen en 
de HAN werken we nauw samen in de 
Academische Opleidingsschool, vanuit 
de gedachte dat samen opleiden het best 
werkt. Groot voordeel van de samen-
werking is de structurele aandacht voor 
en de praktische invulling van het perma-
nent leren voor de docenten. Scholen 
willen graag dat eerste- en tweedegraads 
docenten in alle jaarlagen lesgeven, 
vooral met het oog op de door iedereen 
als super belangrijk ervaren doorlopende 
leerlijn. Maar dat gebeurt nog lang niet 
overal. De kunst is binnen school een 

‘Vráág leerlingen hoe je hen  
meer kunt leren’

Pauline Jagtman, ouddirecteur  
Radboud Docenten Academie

 cultuur te creëren waar binding op IQ 
én EQ plaatsvindt. Waar een mentaliteit 
heerst van ‘samen doen we iets beters’ 
in plaats van te blijven hangen in de 
discussie dat tweedegraders doeners en 
eerstegraders denkers afleveren.’

Investeren in glimmende oogjes
‘Docenten moeten kunnen binden en 
boeien. Investeren in glimmende oogjes 
én in hun eigen carrière. Ze moeten 
ook hun verwondering, verbazing en 
nieuwsgierigheid zien te behouden, al 
zijn er maar weinig die dat hebben. Bijna 
allemaal herinneren we ons de docent 
die ons het meest heeft gekwetst of ons 
enthousiasmeerde. Bijna nooit weten we 
van welke docent we het meest hebben 
geleerd. Dat is iets wat ik jonge docenten 
wil meegeven: vráág leerlingen hoe je 
hen meer kunt leren.’
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Alliantie 
Voortgezet  
Onderwijs  

Onze scholen en ons  
onderwijs

Onze scholen verzorgen een volledig en kwalitatief goed 
 onderwijsaanbod, dat voor elke leerling op fietsafstand 
beschik baar en bereikbaar is. Zij bieden onderwijs dat álle 
 leerlingen uitdaagt het beste uit zichtzelf te halen. De krimp 
rukt op, ICT mogelijkheden nemen toe. Onze scholen kijken 
dan ook hoe het morgen beter kan én moet. In overeen
stemming met elkaar en afstemming met andere onderwijs
aanbieders in de regio. 

6
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Ondersteuning en uitdaging
Onze scholen verzorgen een volledig en kwalitatief goed 
onderwijsaanbod. Ze bieden onderwijs dat leerlingen 
uitdaagt het beste uit zichtzelf te halen. Onze scholen 
 ondersteunen achterstandsleerlingen en dagen leer lingen 
die meer in hun mars hebben extra uit. Leerlingen en 
ouders moeten een school kunnen kiezen die bij ze past. 
Daarom vragen wij onze scholen zich te profileren, zodat 
er ook echt wat valt te kiezen. Onze scholen stemmen die 
profilering met elkaar en het bestuur af. 

Internationalisering en digitalisering 
Onze scholen kiezen hun eigen didactische en pedago
gische aanpak, op voorwaarde dat deze bijdraagt aan 
de Alliantiedoelstellingen, het onderwijs beter maakt en 
 aansluit op het totaalaanbod van onze scholen. Onze 
 scholen omarmen het idee van een brede, maatschap
pelijke en persoonlijke vorming. Ze bereiden leerlingen 
gedegen voor op een samenleving, waarin burgers actief 
meedoen. Zeker in deze tijd van globalisering zijn inter
nationalisering en digitalisering onmisbare elementen 
in ons onderwijs.  Ontwikkelingen op het terrein van de 
 informatie en communicatietechnologie bieden veel 
 nieuwe mogelijkheden. Onze scholen benutten deze 
 mogelijkheden, ieder op hun eigen manier. Ook hebben  
ze oog voor eventuele risico’s van ICT. 

Samenwerking en afstemming
Onze scholen hebben de afgelopen jaren allemaal hun 
eigen plaats binnen de Alliantie(visie) verworven. Er is 
een stevige basis gelegd voor verdere ontwikkeling van 
de afzonderlijke scholen en de scholen samen. Nauwe 
 samenwerking met de andere schoolbesturen in onze regio 
helpt ons allemaal verder. Goede afstemming met primair 
onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger en univer
sitair onderwijs maakt werken met doorlopende leerlijnen 
 mogelijk. Ook versterkt het de regionale onderwijsketen. 

Herzien onderwijsprogrammering
De nieuwe regels voor onderwijstijd stellen onze scholen 
in staat om hun onderwijsprogrammering te herzien. Het 
plan is daarbij om aan te sluiten op de uitkomsten van 
‘Onderwijs 2020’ en ‘Onderwijs 2032’. Deze twee ontwikke
lingen hebben de nodige gevolgen voor onze kerndoelen, 
ons curriculum en onze didactische mogelijkheden. 

Onze plannen voor de komende jaren

• Onze scholen handhaven hun brede onderwijsaanbod 
in de regio. Wij spelen alert in op nieuwe vragen en 
 ontwikkelingen. 

• De kwaliteit van ons onderwijs is meer dan op orde.
• Onze scholen hebben een eigen herkenbaar profiel 

dat aansluit op wensen en behoeften uit de eigen wijk 
en regio, onderwijsontwikkelingen en (trends in) onze 
 samenleving.

• Onze scholen staan midden in de samenleving. Zij 
 besteden  ieder op hun eigen manier  aandacht aan 
brede vorming, persoonsvorming en internationali
sering.

• Onze scholen bieden alle leerlingen uitdagend onder
wijs. Zij helpen achterstandsleerlingen heel gericht 
en spelen met hun aanbod in op leerlingen die meer 
 kunnen.

• We gebruiken ICT om leerlingen meer uit te dagen en 
docenten meer mogelijkheden te geven. Onze scholen 
kijken kritisch naar de inzet en daarmee de resultaten 
van ICT.

• Onze scholen leveren hun bijdrage aan de discussie over 
voortgezet onderwijs in de toekomst. Ze maken zich 
sterk voor het terugdringen van een te vroege selectie. 
Ook willen ze het cognitief gerichte onderwijs meer 
verbinden met het praktijkgerichte en vaardigheden
onderwijs. Hier valt met name voor het vmbot en de 
havo een wereld te winnen.

• Op onze scholen mogen leerlingen vakken afronden op 
hun eigen niveau. Dit betekent meer onderwijs op maat 
en inzetten op gedifferentieerde einddiploma’s (maat
werkdiploma’s).

• Onze scholen toetsen voortdurend of hun onderwijs
kundige aanpak de beoogde resultaten oplevert. Leren 
van elkaar en van onderzoek maakt onze scholen beter. 

Hoe wij onze plannen willen realiseren

Brede vorming
Onze scholen doen meer dan het overdragen van kennis 
en vaardigheden alleen. Ze richten zich ook persoonsvor
ming en maatschappelijke vorming. Het profiel van de 
school bepaalt mede de invulling van die brede vorming. 
Onze scholen laten leerlingen kennis maken met onze 
demo cratische principes, leren ze omgaan met belang
rijke  basiswaarden. Dit is cruciaal om in onze samenleving 
te functioneren. Onze scholen laten leerlingen van alle 
 niveaus kennismaken met de internationale wereld. 

Breed gedragen teamwerk 
De kwaliteit van ons onderwijs moet boven elke twijfel 
verheven zijn. Leerlingen komen verder als ze met boven
gemiddelde resultaten hun school verlaten. Onze scholen 
zien de gemiddelde landelijke schoolresultaten dan ook als 
een ondergrens. Op onze scholen werkt het hele school
team gericht aan verbetering van de onderwijsresultaten, 
zodat leerlingen meer kansen krijgen. Een goed school
resultaat is het gevolg van breed gedragen teamwerk, niet 
van het streven naar schone schijn. 

Gedifferentieerd onderwijsaanbod
Onze leerlingen volgen meer onderwijs op maat. Ze   
ronden vakken af op het niveau dat zij in huis hebben. 
Leerlingen mogen hun kennis en vaardigheden verbreden 
en verdiepen. Om deze kansen zo groot mogelijk te maken, 
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De doorstroom van het primair naar 
het voortgezet onderwijs is in Nijmegen 
goed geregeld, vindt ook Carla van den 
Bosch, directeur van basisschool Het 
Talent. Toch zijn er genoeg manieren 
om de overgang beter te laten verlopen 
en tot nog gerichtere talentontwikke
ling te komen. Van leerlingen én 
docenten. 

Specifieke talentontwikkeling
‘In het primair onderwijs wordt stukje 
bij beetje afgestapt van het leerstof jaar-
klassensysteem, in het voortgezet onder-
wijs neemt de aandacht voor het werken 
in modules toe. Dat is een positieve 
ontwikkeling. Het bevordert de in- en uit-
stroom op verschillende niveaus en biedt 
meer ruimte voor specifieke talentont-
wikkeling. De doorstroom van leer lingen 
van het primair naar het voortgezet on-
derwijs is in Nijmegen goed geregeld. Alle 
kinderen worden individueel be sproken, 
met een mentor of een docent. Soms 
ook als ze al een tijdje op de middelbare 
school zitten. Nu nog zijn het advies van 
de basisschool en de eindtoets bepalend 
voor het niveau waarop kinderen het 
voortgezet onderwijs binnenkomen. Dat 

gaat meestal goed, ook omdat scholen 
hun “toeleveranciers” kennen. Toch zijn 
hier stappen te zetten, bijvoorbeeld door 
kinderen in hun eerste po-jaren gerichter 
te volgen. In te zoomen op wat wel en 
niet goed gaat en waarom. Maak je hier-
over in onderling overleg goede afspra-
ken, dan is op termijn een eindtoets niet 
meer nodig.’  

Waarom leren samenwerken?
‘Excellente leerlingen met cognitieve 
talenten – onder wie hoogbegaafde 
kinderen – hebben niet altijd even sterk 
ontwikkelde metavaardigheden. De WRR 
roept dat het belangrijk is om ook deze 
vaardigheden bij te spijkeren. Ik snap dat 
niet zo, dat aanspreken op iets waar je 
mogelijk niet zo goed in bent en waarvan 
je minder gebruik maakt. Leerlingen 
moeten sowieso – de excellente leer-
lingen in het bijzonder – meer vrijheid 
krijgen. De oplossing zou ICT kunnen zijn. 
Met de nadruk op kunnen. Huidige toe-
passingen zijn vooral gericht op oefenen 
en een vorm van samenwerken. ICT- 
gebruik zorgt voor veel creativiteit, maar 
metho dische inzet ontbreekt. Precies dat 
is nodig om écht effect te sorteren.’

‘Leerlingen moeten veel meer  
vrijheid krijgen’ 

Carla van den Bosch, directeur basisschool Het Talent

Gezamenlijke expertisegroei
‘Meer vertrouwen heb ik in de beweging 
om docenten en leerkrachten onder-
zoekend te laten werken. Zelf ben ik 
groot voorstander van de rechtstreekse 
koppeling tussen onderwijs en onder-
zoek. Het als po- en vo-scholen optrekken 
met hogeschool en universiteit om tot 
gezamenlijke expertisegroei te komen. 
Dan maakt het als het goed is voor een 
kind niet meer uit naar welke middel-
bare school het gaat, omdat doorgaande 
leerlijnen optimaal op elkaar aan sluiten. 
Verder maak ik me sterk voor meer 
 onderlinge kennisuitwisseling tussen 
po- en vo-docenten. Introduceer meer 
flexibele personele organisatievormen. 
Laat studenten van de verschillende 
lerarenopleidingen stage lopen in zowel 
het basisonderwijs als het voortgezet 
onderwijs. Zet je kwaliteiten van  mensen 
anders in? Dan creëer je nog meer 
 betrokkenheid en werk je tegelijkertijd 
aan de doorgaande leerlijn van het 
personeel.’  



45

beleidsplan 2015-2019

werken onze scholen samen met het vervolgonderwijs. 
Leerlingen die op achterstand raken, ontvangen passende 
ondersteuning. Onze scholen krijgen de ruimte om een 
gedifferentieerd aanbod te verzorgen. Ze wisselen onder
ling ervaringen uit, zodat ze van elkaar blijven leren. Iedere 
Alliantieschool is een Academische Opleidingsschool en 
benut die mogelijkheden.

Theorie en praktijk verbinden
Ons onderwijs is in eerste instantie gericht op het aanleren 
van kennis. We vinden het ook belangrijk dat leerlingen 
(21e eeuwse) vaardigheden aanleren en praktijkgericht 
 onderwijs krijgen. Onze vmbot en havoleerlingen 
 bereiden wij voor op beroepsgerichte opleidingen. Daar
om creëren we op deze twee niveaus meer ruimte voor 
vaardig heden en praktijk. Door samenwerking met bedrij
ven en maatschappelijke organisaties leren onze scholen 
theorie en praktijk, kennis en vaardigheden beter met 
elkaar te verbinden.

Doorlopende leerlijnen en loopbaanberoepsoriëntatie 
Onze scholen werken goed samen met leerkrachten in 
het basisonderwijs. Door die samenwerking zijn deze nog 
beter in staat hun leerlingen een goed vervolgonderwijs
advies mee te geven. Al onze scholen besteden de nodige 
tijd aan een goede loopbaanoriëntatie van hun leerlingen. 
Die oriëntatie vindt binnen en buiten de school plaats en 
ouders kunnen daarbij prima een rol vervullen. Door  goede 
samenwerking met het middelbaar beroepsonderwijs, 
hoger beroepsonderwijs en de universiteit kunnen wij onze 
leerlingen beter voorbereiden op een onderwijsloopbaan 
met meer mogelijkheden. 

Samenwerking in de regio
Samenwerking met andere schoolbesturen brengt ons 
onderwijs verder. Daar zijn we van overtuigd. Wij willen 
niet onnodig geld uitgeven om onze concurrentiepositie te 
verbeteren. Liever maken we goede afspraken over even
wichtige leerlingenstromen, de werving van leerlingen en 
een op elkaar afgestemde profilering. Dit om leerlingen 
en ouders ook in de toekomst te laten kiezen uit een goed 
gemêleerd en gespreid voortgezet onderwijsaanbod. 
 Bovendien voorkomt samenwerking desinvesteringen in 
de onderwijshuisvesting. We stemmen ons beleid af op dat 
van het primair onderwijs en de instellingen voor vervolg
onderwijs in onze regio. Dit om de regionale onderwijs
keten te versterken. Een goede dialoog en samenwerking 
met gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijfs
leven zal bijdragen aan goed bestuur en vooral aan goed 
onderwijs.

Eigentijds ICT-onderwijs
ICTontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Social 
media, simulatieprogramma’s, digitale toetsen en leer
middelen bieden ongekende mogelijkheden. Deze willen 
we op een verantwoorde manier benutten. Deskundigen 
 verschillen nog van mening welke middelen het best in 
ons onderwijs passen. Ook ontbreekt het nog te vaak aan 
 goede digitale onderwijsprogramma’s. Iedere school kiest 
in overleg met docenten, ouders en waar mogelijk leer
lingen voor een passende route. Scholen wegen ook de 
financiële gevolgen voor ouders en school mee. Wij partici
peren in het project met het Xperium van de HAN en volgen 
de resultaten van VOcontent, Wikiwijs en VO2020. Ook 
 maken we gebruik van succesvolle programma’s en ideeën. 

‘Leerlingen moeten veel meer  
vrijheid krijgen’ 
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Welke middelen we definitief inzetten, bepalen we deels 
via trial en error. Daarom evalueren onze scholen hun aan
pak en zetten ze waar mogelijk onderzoek in. ICT zien wij 
als belangrijk element in ons onderwijs, als één element in 
de mix van didactische en pedagogische mogelijkheden.

Draagvlak creëren bij veranderingen
Naast ICTontwikkelingen zijn ook nieuwe inzichten in het 
pedagogisch en didactisch handelen aanleiding om even
tueel onderwijskundige veranderingen door te  voeren. 
Voordat onze scholen veranderingen implementeren, 
creëren ze draagvlak bij personeel, ouders en leerlingen. 
Veranderingen zijn gebaseerd op deugdelijk onderzoek 
of positieve praktijkervaringen. Onze scholen toetsen of 
 veranderingen ook de veronderstelde resultaten opleveren. 

Herkenbare schoolprofielen
Onze scholen bieden allemaal het basiscurriculum op 
verschillende onderwijsniveaus. Maar ze verschillen ook. 
Onder meer qua identiteit, cultuur, pedagogische en 
 didactische aanpak, wijze van differentiëren en keuze
vakprogrammering. Ze hebben allemaal een eigen profiel. 
In het schema op pagina’s 48 en 49 zijn per school de 
 belangrijkste  profielkenmerken genoemd. Nieuwe ontwik
kelingen  kunnen leiden tot het bijstellen van de profielen.   
Eventuele herprofilering vindt altijd plaats na goed overleg 
met de rectoren en het bestuur. Tenminste eens in de vijf 
jaar onderzoeken wij – liefst met de andere VO  school   be
sturen in de regio – via een onafhankelijk onderzoek of het 
schoolprofiel overeenkomt met de beleving van leerlingen, 
 ouders, personeel, toeleverend en afnemend onderwijs.

“vmbo-t is voor  
mij een heel mooie 

combinatie van makkelijk 
en moeilijk”
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Ondanks de verwachte krimp op de 
arbeidsmarkt blijft de behoefte aan 
goed opgeleide vakmensen ook in de 
(nabije) toekomst bestaan, verwacht 
Hanneke Berben, bestuursvoorzitter 
van ROC Nijmegen. Wat wel verandert, 
is de vraag. 

Nu voor straks
‘Kennis verandert snel en daarmee de 
aard en inhoud van een groot aantal 
beroepen. De kunst is om leerlingen die 
instromen en over vier jaar de arbeids-
markt betreden, nu voor straks de juiste 
basis te bieden. Dat is lastig, onderwijs 
ijlt altijd na. Daarom proberen we bij 
zoveel mogelijk partijen om tafel te 
zitten, in te spelen of vooruit te lopen op 
trends. De afgelopen jaren is de waar-
dering vanuit het bedrijfsleven enorm 
toegenomen, het percentage vroegtijdig 
schoolverlaters gedaald. Ook zijn onze 
diplomarendementen gestegen. Onder 
andere door meer door te investeren in 
kwaliteitsverbetering. We moeten met 
minder geld meer kwaliteit bieden en 
hebben er heel bewust voor gekozen 
veel te investeren in de positie van ons 
 personeel, in nabijheid.’ 

Beschermend en zelfstandig
‘De doorstroom van het vmbo naar het 
mbo hapert soms. Helemaal vreemd is 
dat niet, gezien de verkokering van beide 
stelsels. Waar het mbo nieuwe kwalifi-
catiedossiers opstelt, is het vmbo bezig 
de profielen te veranderen. Dit betekent 
dat we opnieuw moeten zoeken naar 
waar we elkaar in het midden vinden. 
Verder is sprake van een cultuurverschil 
tussen vmbo en mbo. Het vmbo – of bre-
der: het voortgezet onderwijs – is meer 
beschermend naar zijn leerlingen toe. 
Hier op het mbo draait het om zelfstan-
digheid. Vanaf dag één worden leerlingen 
uitgedaagd los te laten. Iets wat ze op het 
vmbo niet of minder gewend waren.’ 

Baanperspectief vergroten
‘De arbeidsmarkt heeft behoefte aan 
goede middelbaar opgeleide vakmensen 
en dat blijft zo. Wat wel verandert, is de 
vraag. Daar spelen we actief op in. Onder 
meer door de komende jaren gerich-
ter in te zetten in op het zogenaamde 
loopbaanleren. We brengen talenten 
van  vmbo-leerlingen in kaart, koppe-
len die aan specifieke mbo-leerroutes 
en beroeps typen om het uiteindelijke 

‘Leerlingen nu voor straks  
de beste basis bieden’

Hanneke Berben, bestuursvoorzitter ROC Nijmegen

opleidings- en dus baanperspectief 
te vergroten. Verder zullen we in een 
vroeger  stadium dan nu met vo-scholen 
in gesprek gaan om de warme overdracht 
tussen vmbo en mbo te bevorderen. 
Docenten kunnen hierin een belangrijke 
rol spelen, mede omdat ze vanuit hun 
gezamenlijke basis dezelfde taal spreken.’  

In gesprek blijven
‘De discussie over de krimpende arbeids-
markt? Ik weet het niet. Er wordt al 
jarenlang een groot tekort in de zorg 
voorspeld. Terwijl er juist ontslagen 
vallen. De arbeidsmarkt verandert. Voor 
ons als mbo-instelling blijft het lastig 
hier goed op in te spelen. Belangrijk is 
om met elkaar in gesprek te blijven over 
welke veranderingen zich voordoen. Wat 
deze veranderingen voor ons onderwijs 
betekenen. Hoe we daarop moeten 
 anticiperen, in welke vorm en met wie. 
We gaan hoe dan ook de breedte in met 
onze opleidingen. De arbeidsmarkt 
vraagt om breed inzetbare mensen. Ook 
straks.’
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PROFIELKENMERKEN Identiteit Onderwijsaanbod Didactisch Pedagogisch Functie voor wijk Relatie met directe Hoofdkenmerk Extra profilerings- Motto

B=Breed, C=Categoraal Concept klimaat of streek omgeving / sociale achtergrond kenmerken

G=Gedeeltelijk categoraal herkomst leerlingen ouders/leerlingen

SCHOLEN

Citadel College Samenwerkings school B * Maximale talentontwikkeling * Betrokkenheid, geborgen Primair gericht op Nijmegen en regio Afspiegeling beroeps *  ‘School die je kent’; Onderzoek en 

(geen gymnasium) * Ontwikkelingsgericht onderwijs   heid. Waalsprong Waalsprong samenstelling * Investeren in ouderbetrokkenheid ondernemen

* Samenwerking * Kleinschaligheid Uitstraling naar Waalsprong/Overbetuwe * Vwo+

* Doel is hoogwaardig onderwijs * Leerling en ouder Overbetuwe Netwerk op de Waalsprong * Vaste lestijden

* Gepersonaliseerd leren   participatie Open houding naar * Aansluiten bij omgeving

* ICT rijke leeromgeving omliggende gemeenten * Gezonde school

Dominicus College Katholiek G * Didactische variatie * Kleinschalig Havo meer wijkgebonden Nijmegen en regio Vwo; hoger opgeleide * ICTrijk Onderwijs met ambitie

(torentjesmodel) * Interactief / ICTrijk * Persoonlijk Vwo: regiofunctie Leerlingen met fysieke ouders/leerlingen * Goethe Deutsch. Cambridge Engels

* Differentiëren in de klas * Structuur/klassikaal Monnikskap: landelijke beperkingen een Havo: meer af   Delf Junior

* Onderzoekend leren * Talentontwikkeling functie gelijkwaardige plaats spiegeling wijk (groei * Bètaprofilering, Universum en

* Homogene onderbouw structuur * Geleide groei naar geven allochtonen)   JetNetschool

  zelfstandig Goede relatie met RU, * Relatie met bedrijfsleven en RU

* Prestatiegericht HAN en bedrijfsleven * Expertisecentrum cluster 3

Mondial College Openbaar B * Differentiëren / inspelen op leerlijnen * Positieve benadering: School staat in de * Regioschool met lln Afspiegeling van de * Tweejarig dakpanklassen Het Mondial College 

(geen gymnasium) * Nadruk op vaardigheden: onderzoeken,   geloven in optimale groei, samenleving, meerwaarde voor   uit Nijmegen West, brede regio * International Business College (IBC) draait om jou

  ontwerpen, ondernemen, organiseren * Respectvol omgaan met elkaar wijk en streek   Beuningen, Wijchen en  * Technasium

    omringende dorpen * Bètaprofilering

* Stimuleren van zelfver * Goede contacten met  * Vmbo oriëntatie op ondernemerschap

  antwoordelijkheid   basisscholen en

* Veilige en prettige  vervolgonderwijs  

  sociale leeromgeving

Maaswaal College Interconfessioneel B * Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid * Veiligheid Nauwe interactie met School voor Wijchen Representatieve * Oriëntatie op wetenschap Samen maken wij school

* Niveaudifferentiatie * Leerlingenparticipatie de gemeen(te)/schap en omgeving afspiegeling van het * Breed vakkenaanbod

* Activerend leren * Kleinschalig georganiseerd Wijchen. Goede relatie voedingsgebied * Vmbot plus (7 vakken)

* Leren binnen vakken en projecten * Betrokken met het bedrijfsleven en * Maatschappelijk betrokken

  (ook buitenschools) * Ongedwongen sfeer beroepsopleidingen * Unescoschool

* 21 century skills   * Onderwijsaanbod binnen rijke

  culturele traditie

Pax Christi College Katholiek B * Leerpleinen met ICT * Veilige school Paspoort voor de Netwerkschool Afspiegeling van de * Allen onder één dak Juniorcolleges Ontwikkel, onderzoek,

* Mix van werkvormen * Kleine pedagogische toekomst Intensieve contacten samenleving * Opleidingsschool onderneem!

* Praktijkgericht vmboBB en KB   eenheden Streekschool voor het met het basisonderwijs, * Succesvolle aansluiting mbo, hbo en

* Aandacht voor (onderzoeks) * Huiskamerklassen Land van Maas en Waal (zorg)instellingen en   universiteit

  vaardigheden   vmbobasis (lwoo) bedrijven * Cultuurschool

* Bètaschool

* Ondernemende school

Stedelijke Scholengemeen- Openbaar G * Jenaplan VO: Hoofd, Hand, Hart Scheppen van stimulerend Actief in Nijmegen, regio Nijmegen en regio Afspiegeling samen * Talentontwikkeling Hoofd, Hand en Hart

schap Nijmegen (geen gymnasium) * Differentiëren binnen en buiten leer en leefklimaat voor landelijk en Europa 60% stad; 40% regio leving * Wetenschap  Bèta en talen

  klasverband leerlingen en medewerkers Voorbeeldschool, wetenschap Doorgaande leerlijnen * Kunst en cultuur: cultuurprofielschool

* Heterogene onderbouw Werken in teams cultuur, topsport en * Topsport: talentschool, lootschool

* Klas en leerjaar overstijgende Respect voor elkaar internationalisering * Professionalisering

  projecten Actief in de wijk * Internationalisering

Stedelijk Gymnasium Openbaar C * Gericht op inzicht Uitdagen en stimuleren Landelijk expertisecentrum Nijmegen circa 50% Voornamelijk hoger * Begaafdheidsprofielschool Kennis, ontplooiing,

 Nijmegen * Niveaudifferentiatie in programma Eigen verantwoordelijk voor hoogbegaafd Regio circa 50% opgeleid * Maatschappijgymnasium vriendschap

* Onderzoeksgericht leren heid leren nemen heid (ook voor andere 1015% jongere % allochtonen stijgt * Excellente school

Meer en breed kiezen scholen in Nijmegen e.o.) leerlingen en hoog (is nog relatief laag) * Relatie met WO (Radboud Universiteit)

Ruimte voor verbreding begaafde leerlingen * Olympiadeschool
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PROFIELKENMERKEN Identiteit Onderwijsaanbod Didactisch Pedagogisch Functie voor wijk Relatie met directe Hoofdkenmerk Extra profilerings- Motto

B=Breed, C=Categoraal Concept klimaat of streek omgeving / sociale achtergrond kenmerken

G=Gedeeltelijk categoraal herkomst leerlingen ouders/leerlingen

SCHOLEN

Citadel College Samenwerkings school B * Maximale talentontwikkeling * Betrokkenheid, geborgen Primair gericht op Nijmegen en regio Afspiegeling beroeps *  ‘School die je kent’; Onderzoek en 

(geen gymnasium) * Ontwikkelingsgericht onderwijs   heid. Waalsprong Waalsprong samenstelling * Investeren in ouderbetrokkenheid ondernemen

* Samenwerking * Kleinschaligheid Uitstraling naar Waalsprong/Overbetuwe * Vwo+

* Doel is hoogwaardig onderwijs * Leerling en ouder Overbetuwe Netwerk op de Waalsprong * Vaste lestijden

* Gepersonaliseerd leren   participatie Open houding naar * Aansluiten bij omgeving

* ICT rijke leeromgeving omliggende gemeenten * Gezonde school

Dominicus College Katholiek G * Didactische variatie * Kleinschalig Havo meer wijkgebonden Nijmegen en regio Vwo; hoger opgeleide * ICTrijk Onderwijs met ambitie

(torentjesmodel) * Interactief / ICTrijk * Persoonlijk Vwo: regiofunctie Leerlingen met fysieke ouders/leerlingen * Goethe Deutsch. Cambridge Engels

* Differentiëren in de klas * Structuur/klassikaal Monnikskap: landelijke beperkingen een Havo: meer af   Delf Junior

* Onderzoekend leren * Talentontwikkeling functie gelijkwaardige plaats spiegeling wijk (groei * Bètaprofilering, Universum en

* Homogene onderbouw structuur * Geleide groei naar geven allochtonen)   JetNetschool

  zelfstandig Goede relatie met RU, * Relatie met bedrijfsleven en RU

* Prestatiegericht HAN en bedrijfsleven * Expertisecentrum cluster 3

Mondial College Openbaar B * Differentiëren / inspelen op leerlijnen * Positieve benadering: School staat in de * Regioschool met lln Afspiegeling van de * Tweejarig dakpanklassen Het Mondial College 

(geen gymnasium) * Nadruk op vaardigheden: onderzoeken,   geloven in optimale groei, samenleving, meerwaarde voor   uit Nijmegen West, brede regio * International Business College (IBC) draait om jou

  ontwerpen, ondernemen, organiseren * Respectvol omgaan met elkaar wijk en streek   Beuningen, Wijchen en  * Technasium

    omringende dorpen * Bètaprofilering

* Stimuleren van zelfver * Goede contacten met  * Vmbo oriëntatie op ondernemerschap

  antwoordelijkheid   basisscholen en

* Veilige en prettige  vervolgonderwijs  

  sociale leeromgeving

Maaswaal College Interconfessioneel B * Zelfstandigheid/verantwoordelijkheid * Veiligheid Nauwe interactie met School voor Wijchen Representatieve * Oriëntatie op wetenschap Samen maken wij school

* Niveaudifferentiatie * Leerlingenparticipatie de gemeen(te)/schap en omgeving afspiegeling van het * Breed vakkenaanbod

* Activerend leren * Kleinschalig georganiseerd Wijchen. Goede relatie voedingsgebied * Vmbot plus (7 vakken)

* Leren binnen vakken en projecten * Betrokken met het bedrijfsleven en * Maatschappelijk betrokken

  (ook buitenschools) * Ongedwongen sfeer beroepsopleidingen * Unescoschool

* 21 century skills   * Onderwijsaanbod binnen rijke

  culturele traditie

Pax Christi College Katholiek B * Leerpleinen met ICT * Veilige school Paspoort voor de Netwerkschool Afspiegeling van de * Allen onder één dak Juniorcolleges Ontwikkel, onderzoek,

* Mix van werkvormen * Kleine pedagogische toekomst Intensieve contacten samenleving * Opleidingsschool onderneem!

* Praktijkgericht vmboBB en KB   eenheden Streekschool voor het met het basisonderwijs, * Succesvolle aansluiting mbo, hbo en

* Aandacht voor (onderzoeks) * Huiskamerklassen Land van Maas en Waal (zorg)instellingen en   universiteit

  vaardigheden   vmbobasis (lwoo) bedrijven * Cultuurschool

* Bètaschool

* Ondernemende school

Stedelijke Scholengemeen- Openbaar G * Jenaplan VO: Hoofd, Hand, Hart Scheppen van stimulerend Actief in Nijmegen, regio Nijmegen en regio Afspiegeling samen * Talentontwikkeling Hoofd, Hand en Hart

schap Nijmegen (geen gymnasium) * Differentiëren binnen en buiten leer en leefklimaat voor landelijk en Europa 60% stad; 40% regio leving * Wetenschap  Bèta en talen

  klasverband leerlingen en medewerkers Voorbeeldschool, wetenschap Doorgaande leerlijnen * Kunst en cultuur: cultuurprofielschool

* Heterogene onderbouw Werken in teams cultuur, topsport en * Topsport: talentschool, lootschool

* Klas en leerjaar overstijgende Respect voor elkaar internationalisering * Professionalisering

  projecten Actief in de wijk * Internationalisering

Stedelijk Gymnasium Openbaar C * Gericht op inzicht Uitdagen en stimuleren Landelijk expertisecentrum Nijmegen circa 50% Voornamelijk hoger * Begaafdheidsprofielschool Kennis, ontplooiing,

 Nijmegen * Niveaudifferentiatie in programma Eigen verantwoordelijk voor hoogbegaafd Regio circa 50% opgeleid * Maatschappijgymnasium vriendschap

* Onderzoeksgericht leren heid leren nemen heid (ook voor andere 1015% jongere % allochtonen stijgt * Excellente school

Meer en breed kiezen scholen in Nijmegen e.o.) leerlingen en hoog (is nog relatief laag) * Relatie met WO (Radboud Universiteit)

Ruimte voor verbreding begaafde leerlingen * Olympiadeschool
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Grote uitdaging voor het hbo is de 
structurele verbetering van het 
examen rendement. De HAN biedt met 
de studiekeuzecheck en een  warmere 
overdracht vanuit het voortgezet 
 onderwijs studenteninspe de hel
pende hand, aldus Frank Stöteler, lid 
van het College van Bestuur.

Toekomst veilig stellen
‘De laatste jaren hebben we op een aan-
tal fronten mooie stappen gezet. Examen-
normen en -standaarden zijn verhoogd 
om het eindniveau van het onderwijs te 
verbeteren. Ook op onderzoeksgebied 
is veel geïnvesteerd. Zo’n 50 lectoren 
werken vanuit verschillende kenniscentra 
in tal van onderzoeken nauw samen met 
hun academische collega’s. Verder zijn we 
druk het aantal deeltijd- en masteroplei-
dingen uit te breiden. Ook ontwikkelen 
we excellentieroutes om de overgang van 
studenten naar de universiteit soepeler 
te laten verlopen.’  

Uitgebreide studiekeuzecheck
‘De grootste uitdaging van allemaal is 
misschien wel de verbetering van het 
examenrendement. Leg je de lat hoger, 

dan weet je dat meer studenten de eind-
streep niet halen binnen de toege stane 
tijd. De kunst is om vo-leerlingen de 
juiste hbo-studiekeuze te laten maken. 
Daarom gaan we ze helpen. Onder meer 
via een uitgebreide studiekeuzecheck; 
een intake vooraf waarmee we talent, 
aanleg, kwaliteit, competenties en vooral 
motivatie van studenten-in-spe in kaart 
brengen. Ook vertellen we ze over het 
eerste studiejaar, eventuele hobbels in 
de opleiding en wat ze van hun beroep 
mogen verwachten. Op basis van de 
resultaten geven we een richting aan. Het 
is de leerling die bepaalt.’ 

Van Leerling naar Student
‘Waar het gaat om het maken van de 
juiste studiekeuze besteden we extra aan-
dacht aan de warme overdracht. Op de 
Quadraam-scholengroep loopt het pilot-
project Van Leerling naar Student, waarbij 
we HAN-studenten in contact brengen 
met havo-5 leerlingen, mentoren, 
 decanen en studieloopbaanbegeleiders 
van hun oude school. De studenten ver-
tellen meer over hun ervaringen, nemen 
leerlingen als het ware mee en effenen 
zo het pad voor hen die van plan zijn om 

‘Studenten willen door docenten  
gekend en geraakt worden’

Frank Stöteler, lid College van Bestuur Hogeschool 
Arnhem Nijmegen (HAN)

ook naar de HAN te gaan. De reacties zijn 
positief. Leerlingen vinden het fijn om al 
een stukje te worden meegenomen in een 
wereld die ze straks wellicht ook gaan 
ontdekken.’

Meer blended onderwijs
‘Voor de komende jaren verwacht ik dat 
het hoger onderwijs meer blended zal 
worden. Door de inzet van ICT kunnen 
studenten hun hoorcolleges deels thuis 
volgen en opdrachten op afstand maken. 
Al blijft het Bildungselement – vorming 
in de meest brede zin van het woord – 
enorm belangrijk. Studenten hebben 
behoefte aan een thuishonk, een fysieke 
omgeving waarin ze zich thuis voelen. 
Waar ze hun docenten kennen, gekend 
en geraakt worden, worden uitgedaagd 
om zelfstandig naar een hoger kwaliteits-
niveau toe te werken. De zesjescultuur 
ligt definitief achter ons, die tijd hebben 
we echt gehad.’   



51

beleidsplan 2015-2019

Ad van Hout, voormalig coördinator 
‘aansluiting vwowo Radboud Univer
siteit Nijmegen’, is blij te con stateren 
dat Alliantiescholen zich steeds 
verantwoordelijker voelen voor het 
univer sitair studiesucces van hun 
 oudvwo’ers. Toch zijn de komende 
jaren nieuwe stappen nodig om de 
 aansluiting verder te verbeteren. 

Categorale gymnasia en streekscholen
‘De afgelopen jaren zijn twee onder-
zoeken gedaan onder oud-vwo-leerlingen 
van 36 scholen die jaarlijks gemiddeld 
minimaal 30 leerlingen aan de Radboud 
Universiteit ‘leveren’. Onder deze scholen 
waren ook de Alliantiescholen. Oud-leer-
lingen van de beste school behaalden het 
eerste jaar op de universiteit gemiddeld 
53 studiepunten, die van de slechtste 
school 37 studiepunten. De gemiddelde 
uitval was 21,7%, met een marge tussen 
7% en 34%. De mate waarin vwo’ers 
presteren op de universiteit hangt deels 
samen met hun middelbare school-
achtergrond. Oud-leerlingen van de 
drie categoriale gymnasia in de regio 
 bijvoorbeeld presteren over het alge-
meen goed. Al bleek uit beide onder-

zoeken dat oud-leerlingen van een aantal 
streekscholen het op de universiteit nog 
beter deden.’    

Aansluiting optimaliseren
‘Vo-scholen kunnen de aansluiting met 
het wetenschappelijk onderwijs op 
verschillende manieren optimaliseren. 
Door te zorgen voor zoveel mogelijk 
 academisch opgeleide leraren bijvoor-
beeld. Door vwo’ers zelfstandig te laten 
plannen, ze regelmatig lange, pittige 
 Engelse teksten te laten bestuderen. 
En dan niet alleen bij het vak Engels. 
Verder is het raadzaam veel aandacht te 
besteden aan schrijfvaardigheid, rekenen 
en wiskunde. En om zoveel mogelijk 
vaardigheden geïntegreerd terug te laten 
komen in het profielwerkstuk. Verschillen 
tussen SE en CE moeten worden ver-
kleind en getalenteerde vwo’ers moeten 
extra worden uitgedaagd door ze ‘hard 
te laten werken’. Wat ook helpt is om 
behalve de decaan en de mentor ook de 
vakdocent te betrekken bij de loopbaan-
oriëntatie en -begeleiding van de leerling. 
En last but not least: besteed extra aan-
dacht aan de jongens!’

‘Besteed extra aandacht aan  
de jongens!‘  

Ad van Hout, voormalig coördinator aansluiting  
vwowo Radboud Universiteit Nijmegen

De jongens en de meiden
‘Jongens doen het op alle fronten minder 
dan meisjes. In de bovenbouw van het 
vwo én op de universiteit. Dat komt deels 
omdat jongens eerder geneigd zijn om 
vanuit externe motieven een opleiding te 
kiezen; een snelle auto van de zaak, dure 
maatpakken. Maar het is ook een nature 
kwestie. Volgens hersendeskun digen 
duurt het langer voordat de frontale 
cortex bij jongens is uitgerijpt. Hier-
door kunnen ze als adolescent minder 
goed zelfstandig studietaken uitvoeren, 
wat een negatieve invloed heeft op 
het  studiesucces. Ook de feminisering 
van het onderwijs, het ontbreken van 
mannelijke rolmodellen – zeker in het 
basisonderwijs – speelt volgens deskun-
digen een rol. De oplossing? Je zou meer 
kunnen differentiëren naar sekse in de 
bovenbouw van het vwo en in het eerste 
en tweede jaar op de universiteit. Andere 
optie is om een competitie-element aan 
opdrachten toe te voegen, dat werkt in 
andere landen ook. Hoe dan ook: het is 
belangrijk om samen naar het jongens-
vraagstuk te kijken, want er gaat onnodig 
veel talent verloren.’ 

‘Studenten willen door docenten  
gekend en geraakt worden’
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Onze financiën en onze  
huisvesting

De kwaliteit van ons onderwijs vraagt een solide financiële  basis, 
goede faciliteiten en ‘passende’ schoolgebouwen. Gezonde 
 bedrijfsvoering en realisatie van eigentijdse huisvesting staan 
daarom centraal bij de Alliantie Voortgezet Onderwijs. We  werken 
met een heldere plannings en controlcyclus en een op ons 
 onderwijs toegesneden risicomanagementsysteem. 7
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Meten is weten
De afgelopen jaren leidden krachtenbundeling en onder
linge samenwerking tot aanzienlijke besparingen op ons 
personeelsinformatiesysteem en de kosten voor onder 
meer de bedrijfsarts, schoolboeken, energie en kopieën. 
Wij werken in onze bedrijfsvoering met kengetallen, op 
 basis waarvan onze scholen hun resultaten kunnen ver ge
lijken en van elkaar kunnen leren. Meten is weten. De Alli
antie Voortgezet Onderwijs is financieel gezond. We scoren 
op alle kengetallen een voldoende. De accountant is tevre
den over de inrichting van onze bedrijfsorganisatie. 

Onze plannen voor de komende jaren

• Het geld (de lumpsum waar een school op basis van het 
leerlingenaantal recht op heeft) gaat naar de scholen. 
Onze scholen dragen jaarlijks een vast percentage af 
aan bestuursbureau, bestuur en Raad van Toezicht. Het 
bestuur regisseert bijkomende gemeenschappelijke 
activiteiten.

• Alle scholen beschikken over voldoende eigen ver
mogen (vastgesteld op basis van het eigen risicoprofiel) 
en anticiperen tijdig op de afnemende instroom van het 
aantal leerlingen.

• Bestuur en scholen kennen hun risico’s en passen hun 
beleid tijdig aan.

• De Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert en actuali
seert een afgewogen set kengetallen, waarmee scholen 
hun financiën vergelijken, sturen en beheersen.

• Wij bereiden ons tijdig voor op regionale krimp 
 (ontgroening) die tot 2030 zeker 18% zal bedragen.  
Via een zorgvuldig formatiebeleid willen we het 
 ontslaan van collega’s in vaste dienst voorkomen. Wij 
anticiperen op de veranderende regelgeving rond de 
bekostiging van het onderwijs om de bedrijfsvoering van 
onze scholen op orde te houden.

• Scholen en bestuur werken nauw samen om kosten te 
besparen en bedrijfsprocessen te verbeteren.

• Onze onderwijshuisvesting is up to date. Leerlingen en 
medewerkers gaan dagelijks naar een stimulerende en 
veilige leer en werkomgeving. 

• De financiële positie van de Alliantie Onderwijshuis
vesting Nijmegen is gezond. 

Hoe wij onze plannen willen realiseren

Strikt begrotingsbeleid
Ons onderwijsaanbod staat of valt met een gezonde basis. 
De rijksoverheid blijkt niet altijd een solide subsidiever
strekker. Daarom voeren we een terughoudend, maar 
‘beleidsrijk’ begrotingsbeleid. De meerjarenbegroting 
heeft vooral een signalerende functie. Incidentele subsi

dies nemen we hierin niet mee. Wij begroten integraal en 
 degelijk. Werkelijke personeelsformatiekosten vormen 
mede de  basis van onze begroting. Innovatie en (groot) 
onderhoudskosten maken deel uit van de begroting. 
Beleids wijzigingen zijn degelijk financieel onderbouwd, net 
als onze school en bestuursprojecten.

Heldere planning- en controlcyclus
Wij continueren onze integrale plannings en control
cyclus. Voor onze begroting, tussentijdse rapportages en 
jaarrekening hanteren wij een eenduidig Alliantieformat. 
We respecteren de hierbij behorende kaderafspraken. 
Het bestuur zorgt voor de geconsolideerde jaarrekening, 
 begroting en gemeenschappelijke activiteiten. Onze 
 rectoren, het bestuur en de Raad van Toezicht besteden 
aandacht aan de tussentijdse kwartaalrapportages.

Afgewogen set kengetallen
Voor hun bedrijfsvoering hanteren bestuur en scholen een 
afgewogen set kengetallen waarmee ze ‘harde’ materiële 
zaken kunnen vergelijken. De kengetallen geven inzicht in 
de organisatie van ons onderwijs, de personeelskosten en 
daarmee onze kwaliteit. Kengetallen zijn geen harde voor
schriften. Ze vormen altijd de basis voor het gesprek hoe 
het (morgen) beter kan. 

Samen kosten besparen
Bij iedere belangrijke kostenpost kijken we of we via geza
menlijke inkoop kosten kunnen besparen. Ook toetsen we 
geregeld of (financiële) afspraken voor verbetering  vatbaar 
zijn. Wij werken met kadercontracten. Hierin blijven de 
rechtstreekse contacten tussen leverancier en school 
 gehandhaafd, tenzij anders is afgesproken. Wij blijven onze 
schoolboeken centraal inkopen via het SBA. In 2015 en 
2016 onderzoeken we of meer samenwerking en gemeen
schappelijke inkoop op ICTgebied tot besparingen leiden. 

Stevige administratieve organisatie
Onze administratie is een betrouwbaar fundament voor al 
onze beleidsbeslissingen. Bestuur en scholen houden hun 
administratie voor personeel, financiën en middelen up to 
date. We actualiseren ieder jaar onze administratie organi
satie (AO/IC).

Klaar voor de krimp
Vanaf 2015 gaan minder basisschoolleerlingen naar het 
voortgezet onderwijs. Ook onze regio ontgroent. In 2025 
zullen in onze regio jaarlijks zo’n 18% minder leerlingen 
 instromen. Met ons zelf ontwikkelde ‘krimpmodel’ maken 
we de gevolgen van de ontgroening voor elke Alliantie
school tot in detail zichtbaar. De integrale toepassing van 
het model stelt iedere school in staat om tijdig op de krimp 
in te spelen. Voorwaarde is wel dat iedere school op 1 
augustus de personeelsformatie op orde heeft en samen
werkt met de collegascholen. Met de verwachte besparin
gen willen we ongewenste personele gevolgen opvangen. 
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Nieuw bekostigingsstelsel 
Uiterlijk in 2016 komt het ministerie van OCW met het 
 nieuwe voorstel voor de bekostiging van het voortgezet 
 onderwijs. Een aantal zaken gaan op de schop. Zo neemt 
het verschil in bekostiging van brede scholengemeen
schappen en scholen met een smaller aanbod af. Ook 
het beleid ten aanzien van de vaste voet verandert. Dit 
betekent onder meer dat onze scholen niet meer kunnen 
uitgaan van het huidige bekostigingsniveau. Onze scholen 
en het bestuur anticiperen tijdig op deze verandering. Ook 
passen ze hun risicoprofielen op tijd aan.

Gezamenlijk solidariteitsfonds
De ene school heeft waarschijnlijk meer ‘last’ van de krimp 
en veranderingen van het bekostigingsstelsel dan de 
 andere. Ook bestaat de kans dat een school te maken krijgt 
met een onvoor ziene grote tegenvaller. Daarom richten we 
vanaf 2015 een frictiefonds in. De spelregels zijn duidelijk. 
Financiële steun uit het fonds is altijd tijdelijk. Ook moet 
ondersteuning bijdragen aan de gewenste structureel ge
zonde exploitatie van de school of het bestuursbureau. 

Investeren in onderwijshuisvesting 
De gemeenten Druten, West Maas en Waal en Wijchen zijn 
verantwoordelijk voor de huisvesting van de scholen in 
hun gemeente. De Alliantie Voortgezet Onderwijs is verant
woordelijk voor de schoolgebouwen in de stad Nijmegen, 
met uitzondering van de vmbolocatie van het Citadel 
College. Zowel gemeenten als de Alliantie hebben veel 
geïnvesteerd in de schoollocaties. Deze voldoen allemaal 
aan de eisen die deze tijd aan onderwijs stelt, behalve de 
tijdelijke vmbolocatie van het Citadel College. Dit gebouw 
is verre van duurzaam en op termijn onvoldoende geschikt 
als onderwijslocatie. In de afgelopen 10 jaar zijn vijf nieuwe 
schoollocaties gebouwd. Twee scholen hebben een nieuwe 
vleugel gekregen. De meeste scholen zijn opnieuw inge
richt of verbouwd.

Actualiseren onderwijshuisvestingsplan
De Alliantie Voortgezet Onderwijs actualiseert in 2015 zijn 
onderwijshuisvestingsplan voor de Nijmeegse scholen. 
Tegelijkertijd houdt Planon het grootonderhoudsplan 
voor alle scholen tegen het licht. Het bestuur ziet toe op 
de uitvoering van groot onderhoud door de scholen en 
kijkt of gezamenlijke uitvoeringen van groot onderhoud 
tot  kostenbesparingen kunnen leiden. Bij het (groot) 
 onderhoud van de scholen krijgen duurzaamheid van het 
gebouw en gezonde lucht en klimaatbeheersing hoge 
prioriteit. De komende periode staat nieuwbouw voor de 
vmboschool van het Citadel College hoog op de agenda. 
Ook verhuist de havo en vwoafdeling van het Pax  Christi 
College naar de huidige juniorlocatie in Druten. Hier 
 ont staat een lyceum, terwijl op de huidige hooflocatie het 
vmbo integraal zijn plek vindt.
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“wat ik later wil? 
een eigen garagebedrijf, 

nel als mijn pa”
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2015 2016 2017

BESTUUR
Onderwerp / doelen Tussentijdse evaluatie / toets IJkpunten

Missie:
- Good Governance
- Visie op leiderschap

Najaar 2017
Om de twee jaar

Uitkomsten Positioneringsonderzoek
Gezamenlijke evaluatie van Raad van Toezicht, 
bestuur en rectoren

- Werken met beleidsgroepen
- Afstemming Raad van  
 Toezichtbestuurrectoren
- Code Goed Bestuur

Voorjaar 2018

- Veiligheid en respect Om de twee jaar Score leerling en medewerkerstevredenheidsonderzoek 
op dit punt tenminste 7,5

LEERLINGEN
Onderwerp / doelen Tussentijdse evaluatie / toets IJkpunten

Samenwerking / afstemming POVO Najaar 2017 Uitkomsten positioneringsonderzoek

Tevredenheid 
 Leerlingen
 Ouders

Jaarlijks Leerlingtevredenheidsonderzoek (streefcijfer 7.0 of hoger)
Oudertevredenheidsonderzoek

Geen thuiszitters Jaarlijks Niet meer dan drie leerlingen die Alliantiebreed thuis zitten.

Goed functionerende 
zorgadviesteams.

Om de drie jaar Onderlinge visitatie (bijv. in SWVverband)

PERSONEEL
Onderwerp / doelen Tussentijdse evaluatie / toets IJkpunten

Ons personeel is tevreden. Om de twee jaar Streefcijfers tevredenheidsonderzoek onder personeel 
tenminste: score 7.
Het ziekteverzuim blijft onder het landelijke gemiddelde

Ons personeel heeft een lerende en 
onderzoekende houding.

Evaluatie intern en extern 
scholingsaanbod

Ieder personeelslid volgt tenminste eens in de drie jaar een 
externe cursus / studiedag.
Inschrijving in het Lerarenregister wordt gestimuleerd.
De Alliantie en school heeft jaarlijks een intern 
scholingsaanbod

Gesprekkencyclus wordt goed 
uitgevoerd.

Toets aan de hand van 
verantwoording scholen (jaarlijks)

Eens in de drie jaar heeft ieder personeelslid één 
functioneringsgesprek en één beoordelingsgesprek. Jaarlijks 
vinden taakgesprekken plaats.

•••••• •••••••••••••

• • •• •••••••••••••••
••••••••••••••••

•

•

•

Om te zorgen dat we onze plannen ook echt waarmaken, houden we 
de vinger aan de pols. We maken regelmatig een tussenbalans op om 
te kijken waar we staan en wat we nog moeten doen.
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2017 2018 2019

ONS ONDERWIJS
Onderwerp / doelen Tussentijdse evaluatie / toets IJkpunten

Scholen hebben een eigen profiel.
De profielen zijn op elkaar afgestemd.

Begin 2018 evaluatie Toetsing en bijstelling profielmatrix aan de hand van 
positioneringsonderzoek

Kwaliteit  op orde: geen zwakke 
opleidingen, tenminste twee 
excellente opleidingen.

Jaarlijks - Inspectieoordeel voldoende
- Opbrengstenkaart
- Oordeel jury Excellente scholen
- Oordeel leerlingen en ouders

Iedere school besteedt aandacht aan 
burgerschap, persoonsvorming en 
internationalisering.

Permanent Toetsing schoolplan en onderwijsprogramma

Talentonwikkeling 2018 50% van de leerlingen van iedere school rondt tenminste  
één vak boven het niveau van het basisschooladvies af (voor 
vwo geldt deelname aan een excellentieprogramma).

Opstroom bevorderen Jaarlijks Bij onze scholen stromen meer leerlingen op dan af 
(categorale scholen uitgezonderd).

Benutten ICTmogelijkheden Jaarlijks Iedere school heeft een beleidsrijk ICTbeleidsplan (of apart 
hoofdstuk in de jaarplannen).

Efficiency onderzoek Om de tweeënhalf jaar onderzoek naar efficiency ten  
aanzien van beheer, hardware, software en IB/privacy

Onderwijs op maat Schoolplan
Jaaractiviteitenplan
Managementcontract

Iedere school geeft in schoolplan/ jaarplan aan wat de visie  
is en de doelen zijn. Doelen worden vastgelegd in het 
jaarlijkse managementcontract.

FINANCIËN EN HUISVESTING
Onderwerp / doelen Tussentijdse evaluatie / toets IJkpunten

Handhaven begrotingsdiscipline en 
plannings en controlcyclus

- Ieder kwartaal
- Jaarlijks

- School blijft binnen de begroting.
- Bestuur toetst ieder kwartaal het uitgavenpatroon.
- Ieder kwartaal gesprek bestuur – school.
- Raad van Toezicht ziet toe op  discipline en cyclus.

Risicoprofiel Jaarlijks Scholen en bestuur actualiseren jaarlijks bij het risicoprofiel.

Eigen vermogen Jaarlijks Scholen en bestuur beschikken tenminste over het in het 
risicoprofiel vastgestelde eigen vermogen.

Werken met kengetallen Jaarlijks Aan de hand van de jaarrekening vindt benchmarking en 
toetsing van de actualiteit  van de kengetallen plaats.

Krimp Jaarlijks Het krimpmodel wordt jaarlijks geactualiseerd. De 
uitkomsten zijn leidend voor de begroting.

Kosten besparen Permanent De beleidsgroep Financiën toetst permanent of 
samenwerking kan leiden tot kostenvermindering.

Onderwijshuisvesting
Groot onderhoud

Jaarlijks In de begroting wordt noodzakelijk onderhoud gepland.  
De school wordt getoetst op uitvoering. 

 Duurzaamheid 2015-2018 Komende drie jaren wordt op alle Nijmeegse locaties ten  
aan zien van klimaatbeheersing niveau 2 (goed) gerealiseerd.

Nieuwbouw 2017 Nieuwbouw van de vmbolocatie van het Citadel College 
wordt uiterlijk in 2017 gerealiseerd.

•
••

••
•

• • •• •••••••••••••••••••

••••••••••••••••

•

•

• •
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Meer informatie? Neem dan contact op 
met de Alliantie Voortgezet Onderwijs.
 
Correspondentieadres
Postbus 6618, 6503 GC Nijmegen
 
Bezoekadres
Scherpenkampweg 21, 6545 AK Nijmegen
 
Telefoon  (024) 379 01 58
Email  info@alliantievo.nl 
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