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1 Vooraf  
 
In 2018 bestaat het Christelijk College Schaersvoorde 25 jaar. Al decennialang is het 
Christelijk College Schaersvoorde (inclusief voorgangers) een begrip in Aalten, Dinxperlo en 
Winterswijk. 
Met het schrijven van een strategisch beleidsplan geven we richting aan de komende jaren. 
We doen dat trots en met respect voor de geschiedenis, maar ook met een open blik voor de 
ontwikkelingen om ons heen, de verwachtingen van de buitenwereld en de toekomst waarin 
onze huidige en toekomstige leerlingen hun rol hebben te vervullen.  
 
Dit strategisch plan is tot stand gekomen na gesprekken met medewerkers, ouders en 
leerlingen. Daarnaast is ook gesproken met verschillende partners buiten de school 
waarmee we ons verbonden voelen.  
Het strategisch plan geeft onze visie en doelstellingen voor de komende jaren weer. Dit is 
een plan op hoofdlijnen. In jaarplannen zal het worden geconcretiseerd door de verschillende 
teams in onze school. In de komende vier jaar staat de wereld niet stil. In deze jaarplannen 
zal natuurlijk steeds rekening gehouden worden met de actuele ontwikkelingen 
 
2 Missie 
 
In onze missie verwoorden we wat in onze ogen de basisopdracht van onze school is.  
 
We zijn er om een zodanige bijdrage te leveren dat iedere leerling zich – in een veilige en 
respectvolle omgeving – kan ontwikkelen tot de unieke mens die hij is. Tot een individu die 
zijn talenten optimaal verkent en gebruikt, die de wereld met open blik tegemoet kan treden, 
zich verantwoordelijk voelt voor zijn eigen ontwikkeling, de medemens en de wereld, die is 
voorbereid op een vervolgstudie en beroep.  
We doen dit vanuit de waarden en normen die verbonden zijn met het christendom. Ons 
onderwijs geven we vorm vanuit deze christelijke identiteit en staan daarbij open voor 
iedereen die vanuit een andere inspiratie en traditie leeft.  
 
3. Regionale, landelijke en mondiale ontwikkelingen 
 
Wij staan voor de opdracht om goed onderwijs te verzorgen in een regio waar het aantal 
leerlingen afneemt. In de Oost-Achterhoek daalt het aantal leerlingen in de komende tien jaar 
met ruim 20%.  
De leerlingen in onze regio – geboren en opgegroeid in de 21e eeuw – zullen actief willen 
participeren in de samenleving van deze eeuw. We bereiden onze leerlingen voor op hun 
stap naar het vervolgonderwijs en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij waar zij 
deel van uit maken.  
We sluiten graag aan bij het sectorakkoord dat op landelijk niveau is afgesproken tussen het 
voortgezet onderwijs en de overheid. Daarin wordt gesteld dat de VO-scholen goed 
presteren, maar dat maatschappelijke ontwikkelingen zoals individualisering, digitalisering en 
globalisering vragen om aanpassingen van het onderwijs. Leerlingen hebben recht op 
eigentijds onderwijs waarin scholen een actieve relatie onderhouden met de buitenwereld, 
leerlingen toerusten voor de samenleving van straks, brede vorming bieden aan alle 
leerlingen en jongeren steeds blijven uitdagen.  
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In onze keuzes houden we rekening met de kansen in de regio. Onze prachtige streek grenst 
aan Duitsland en kent een aantal krachtige economische sectoren (de maakindustrie en de 
landbouw). Daarnaast blijft zorg, ondanks de bezuinigingen, een grote en belangrijke 
werkgever. Landelijk zien we een ontwikkeling dat de samenleving vraagt om een betrokken, 
nieuwsgierige en ondernemende houding. Het vervolgonderwijs kiest er steeds vaker voor 
om motivatiegesprekken te houden en niet alleen te kijken naar de cijfers. In ons 
onderwijsaanbod houden we rekening met wat de omgeving van onze leerlingen vraagt.  
 
We voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de leerlingen van onze school, maar 
daarnaast - samen met alle andere scholen in de regio – voor alle leerlingen in de Oost-
Achterhoek. Wij werken vanuit onze eigen kracht en visie op onderwijs graag samen. Zo 
proberen we zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs een goede onderwijsplek te 
bieden en geven daarmee invulling aan de uitgangspunten van passend onderwijs. 
 
We zijn onderdeel van Achterhoek VO. Binnen het bestuur is door de gezamenlijke scholen 
een bestuurlijke visie ontwikkeld. De gedeelde kernwaarden binnen Achterhoek VO zijn: 
Persoonlijk leiderschap, Ik ben, omdat wij zijn, Duurzaamheid, Rekenschap, 
Verandervermogen. Daarnaast is een belangrijke opdracht van de scholen binnen 
Achterhoek VO om er samen voor te zorgen dat in de Achterhoek, ondanks de krimp, een 
volwaardig en gespreid aanbod van onderwijsvoorzieningen in stand blijft.  
 
4 Waar we voor staan – onze pijlers 
 
Elke leerling wordt gezien 
De leerlingen en ouders ervaren onze school op dit moment als veilige school waar we 
elkaar met respect benaderen. Daarnaast zijn de leerlingen erg positief over de relatie met 
de mentor. 
Dit willen we de komende jaren vasthouden. De mentor/leercoach is en blijft de spil in het 
contact met de leerling en de ouders en we streven ernaar om mentoren langer dan één jaar 
te binden aan een groep leerlingen. De mentor staat er niet alleen voor. Ook andere 
docenten en het ondersteunend personeel zorgen ervoor dat leerlingen zich gezien voelen. 
Daarnaast zijn er collega’s met een specifieke deskundigheid om mentoren en docenten te 
ondersteunen. 
 
Alle medewerkers van onze school laten in hun gedrag zien dat elke leerling en elke collega 
het waard is om er te zijn. We geven hiermee invulling aan de christelijke waarde dat 
iedereen uniek is en ertoe doet. Elke leerling wordt op een positieve manier benaderd.  
 Wij bieden een breed aanbod voor leerlingen van lwoo tot vwo+. Daarbinnen is elke 
medewerker van de school erop gericht de leerling te faciliteren bij zijn eigen leerproces.  
We weten dat leerlingen verschillen en houden hier ook rekening mee in ons onderwijs, 
zodat ze meer op hun eigen niveau en tempo kunnen leren. We streven ernaar dat in 2020 
voor onze omgeving zichtbaar is dat we excelleren als het gaat om flexibiliteit en 
differentiatie. Dit vraagt om een inrichting van het onderwijs waarbij het leren leidend is voor 
de structuur.  
 
Niet alleen van medewerkers maar ook van leerlingen wordt gevraagd om iedereen binnen 
de school met respect te benaderen. Wij vormen samen een gemeenschap waaraan 
iedereen bijdraagt en waarin iedereen de ander behandelt zoals hij zelf graag behandeld wil 
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worden. Onze identiteit is daarmee zichtbaar in ons doen en laten, elke dag weer.  
 
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs  
Wij geloven dat we als mensen met elkaar verantwoordelijk zijn voor de wereld om ons heen. 
Dit willen we onze leerlingen ook meegeven. Het belangrijkste doel van ons onderwijs is dat 
leerlingen in de breedte worden voorbereid op participatie in de samenleving. Leerlingen zich 
laten ontwikkelen tot positief kritische betrokken burgers; dat kunnen we niet alleen. Dit 
vraagt om medeverantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en maatschappij. 
 
Daarnaast is ons onderwijs er natuurlijk op gericht om leerlingen te kwalificeren voor het 
vervolgonderwijs. We zijn trots op de resultaten die we de afgelopen jaren hebben behaald. 
Naast aandacht voor vorming en persoonlijke ontwikkeling gaat het dus ook om goede 
resultaten. Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid voor het leerproces van de leerling 
nog vooral bij de docent. In 2020 is het leerproces meer dan nu een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van leerling en school. 
 
Leren is een actieve bezigheid. In onze lessen en andere activiteiten faciliteren we dit door 
leerlingen een heldere structuur en voldoende afwisseling en uitdaging te bieden. Het 
betekent echter ook dat leerlingen niet alleen binnen onze school leren, maar ook op andere 
plekken in de samenleving: in (samenwerking met) bedrijven en op andere scholen binnen 
onze regio.  
 
We bereiden leerlingen voor op de toekomst. Dit vraagt om onderwijs dat up-to-date is, 
waarin verschillende leermiddelen en werkvormen op een uitnodigende manier worden 
ingezet en waarin we de leerstof zo aanbieden dat een leerling begrijpt wat hij er in zijn leven 
mee kan doen. Het betekent dat we naast de overdracht van kennis en vaardigheden ook 
aandacht besteden aan het ontwikkelen van het reflectief vermogen van leerlingen. In ons 
onderwijs koppelen we de laatste inzichten aan ervaringen die we in de praktijk hebben 
opgedaan. We starten elke dag met een bezinningsmoment waarin we aandacht hebben 
voor de actualiteit en voor onze waarden en normen. Op deze manier proberen we een 
koppeling te leggen tussen het leven van alledag en de identiteit van onze school.  
 
In contact 
Op dit moment hebben we al veel contacten met het bedrijfsleven en met het 
vervolgonderwijs. In 2020 willen we een netwerkschool zijn. Dit betekent dat we actief 
samenwerken met onze partners in de regio (bedrijfsleven, onderwijscollega’s en 
maatschappelijke partners). Hierdoor bieden we leerlingen zicht op de samenleving zodat ze 
beter kunnen begrijpen waarom ze zaken leren. Daarnaast versterkt dit de aansluiting bij en 
de voorbereiding op het primair- en vervolgonderwijs en zorgt het voor een optimale 
samenwerking met de andere VO-scholen in de regio. We zijn geïnteresseerd in 
ontwikkelingen bij onze partners en we betrekken deze partners ook bij het realiseren van 
onze ambities. 
 
We zijn nieuwsgierig naar hoe anderen de kwaliteit van onze school ervaren. We leggen 
rekenschap af over onze resultaten en staan open voor reflectie. Om ons scherp te houden 
kijken we actief naar de criteria van de inspectie en maken we gebruik van collegiale 
visitatie. We zijn open en transparant over onze prestaties en over waar we in de school mee 
bezig zijn.  
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Daarbij hebben we actief contact met de ouders en de leerlingen. Dit betekent dat er op elke 
locatie leerling- en ouderraden (en eventuele ouderpanels) zijn waarmee we regelmatig 
overleg hebben. Zo worden ouders en leerlingen betrokken bij de voorbereiding en evaluatie 
van nieuwe ontwikkelingen in de school. Daarnaast informeren we onze ouders en leerlingen 
actief via verschillende (sociale) media.  
 
Ook intern voelen we ons met elkaar verbonden. We zijn een brede scholengemeenschap 
met vier locaties. Deze locaties werken vanuit dezelfde uitgangspunten. Bij de vertaling 
hiervan is oog voor de specifieke situatie van de leerlingen(populatie) en de verschillen in 
context. We zoeken elkaar op om van en met elkaar te leren, om te zorgen voor een zo goed 
mogelijke afstemming en een stevig en betrouwbaar imago. Er is sprake van een 
transparante cultuur, vertrouwen over en weer en we zijn trots op onze totale school. 
 
In de volgende paragrafen wordt op hoofdlijnen uitgewerkt hoe we dit de komende vier jaar 
willen vormgeven. 
 
5 Waar we voor gaan – onze ambities 
 
Om invulling te geven aan onze visie willen we de komende vier jaar werken aan de 
volgende negen ambities.  

 
1. Onze identiteit is zichtbaar in onze waarden en in ons gedrag 

Wij geloven in een wereld waarin iedereen ertoe doet en waarin we elkaar en de wereld om 
ons heen met respect dienen te behandelen. Vanuit onze christelijke waarden behandelen 
we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. Dit leidt tot een veilige leeromgeving en 
een prettige sfeer. Het betekent ook dat we met elkaar gericht zijn op het continue 
ontwikkelen van de talenten die we hebben gekregen. Leren is daarmee een recht én een 
plicht. Dit geldt voor onze leerlingen en voor onze medewerkers. Gelukkig hoeft niemand dat 
alleen te doen. We stimuleren en ondersteunen elkaar omdat talent te kostbaar is om te 
verspillen. Met dagopeningen en vieringen geven we daarnaast invulling aan onze identiteit.  
 

2. We doen recht aan verschillen tussen leerlingen 
We bieden een mix van leer- en ondersteunende taken aan met als doel recht te doen aan 
de verschillen tussen leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die extra ondersteuning nodig 
hebben, maar ook om leerlingen die juist gebaat zijn bij extra uitdaging. Meer leerlingen 
kunnen op deze manier het regulier onderwijs volgen.  
Leren doe je op verschillende manieren en op verschillende plaatsen. Om aan te willen 
sluiten bij de leerbehoeften, is het nodig oog te hebben voor wat leerlingen kunnen en wat ze 
nodig hebben.  
 

3. De leerling is medeverantwoordelijk voor het eigen leerproces  
Jongeren hebben structuur en ondersteuning nodig bij het leerproces. Het leereffect is echter 
(veel) groter wanneer leerlingen actief betrokken zijn bij hun eigen leren. Onze ambitie is om 
de leerling meer medeverantwoordelijk te maken dan op dit moment door hen te betrekken 
bij keuzes rond inhoud, tempo en aanpak van de leeractiviteiten. Hierbij wordt natuurlijk 
gekeken wat past bij de leerling. Ook in het primair onderwijs wordt daaraan gewerkt. Het is 
onze ambitie om beter aan te sluiten op wat leerlingen daar al leren op het gebied van 
plannen, samenwerken en zelfwerkzaamheid.   
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Dit heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsresultaten. Alle 
locaties krijgen in ieder geval het basisarrangement van de onderwijsinspectie. 
 

4. De mentor/leercoach blijft de spil in het contact tussen de school, de leerling 
en de ouders  

Ook in 2020 zijn leerlingen zeer tevreden over het contact met hun mentor/leercoach. De 
mentor hoeft niet alles alleen te kunnen. In het mentoren team is ruimte om te sparren met 
andere mentoren. Daarnaast zijn er collega’s met specifieke deskundigheden waar ze op 
kunnen terugvallen. Deze zorg wordt deels gebundeld ingezet en deels zo dicht mogelijk bij 
het team georganiseerd. In een nieuw zorgplan (ondersteuningsplan) wordt dit 
geconcretiseerd. 
 

5. Contact met de buitenwereld is een vanzelfsprekend deel van het curriculum 
van onze leerlingen 

Leren doe je niet alleen op school maar op heel veel verschillende plekken en je leven lang. 
Door de buitenwereld te betrekken bij ons onderwijs wordt het duidelijker voor leerlingen 
waarvoor ze leren. Daarnaast is het motiverend en stimulerend om ook van anderen dan 
alleen van docenten te leren. Gelet op het feit dat het aantal leerlingen in deze regio krimpt, 
moeten we samenwerken met onze partners en creatief kijken naar de organisatie van het 
onderwijs in onze school. Door de (maatschappelijke) stages en het praktijkleren in het vmbo 
en de opdrachten in het Technasium, wordt deze ambitie in die onderdelen sneller zichtbaar 
dan op andere plekken in de school. 
 

6. Leerlingen zijn voorbereid op het leveren van een bijdrage aan de 
samenleving en hun vervolgstudie 

Kwalitatief goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in de samenleving en op de 
arbeidsmarkt. Tijdens de dagopeningen, maar ook in het onderwijs, wordt aangesloten op 
actuele ontwikkelingen en worden leerlingen gestimuleerd om kritisch na te denken over wat 
er in de samenleving gebeurt. Actief burgerschap betekent dat je je bewust bent wat het 
vraagt om samen te leven in een gemeenschap. Naast het diploma krijgen leerlingen een 
plusdocument waarin onder andere wordt aangegeven wat ze op dit terrein hebben geleerd 
en gedaan.  
Leerlingen wordt geleerd om weloverwogen keuzes te maken met betrekking tot hun 
vervolgopleiding en loopbaan.  
 

7. Ouders en leerlingen zijn betrokken bij de voorbereiding en evaluatie van 
nieuwe ontwikkelingen 

Om onze ambities te realiseren is het belangrijk dat ouders, leerlingen en school zich 
gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de leerling. Vanuit de school 
investeren we daarom de komende jaren in het betrekken van ouders en leerlingen. Elke 
locatie kent een leerlingenraad en elke locatie/sector een ouderraad. Zij praten mee over de 
ontwikkelingen in de school en geven ons feedback en input voor (een) nog beter(e) 
onderwijs(omgeving). Ook naast deze formele organen zijn we geregeld in gesprek met 
ouders; over hun kind of over een concreet thema.  
 

8. Door samenwerking met andere partijen houden we een compleet en goed 
onderwijsaanbod in de regio in stand 
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We staan voor actieve samenwerking met andere VO-scholen in de regio en andere 
organisaties van het onderwijs ten behoeve van behoud van goed onderwijs in de Oost-
Achterhoek (ook als het leerlingaantal nog verder afneemt). Met hen werken we samen om 
manieren te bedenken om verschraling van het onderwijs te voorkomen. Hiermee willen we 
ervoor zorgen dat onze leerlingen zo nabij mogelijk onderwijs aangeboden krijgen. 
We zijn proactief in de samenwerking met het primair- en het vervolgonderwijs. Ook al zijn 
we trots op onze school, beseffen we dat we onderdeel zijn van de onderwijsketen waarvan 
we de kwaliteit alleen samen overeind kunnen houden. We maken daarom optimaal gebruik 
van de gegevens en de kennis die het PO over de leerlingen heeft en zorgen voor een 
warme overdracht naar het vervolgonderwijs. We proberen door afstemming van de 
onderwijsinhoud de doorlopende leerlijn te versterken. 

 
9. Het onderwijsaanbod sluit aan bij wat leerlingen in deze samenleving 

(regionale arbeidsmarkt, internationalisering, innovatieve ontwikkelingen) 
nodig hebben 

Leerlingen worden voorbereid op hun toekomst in een wereld waar grenzen tussen landen 
niet meer lijken te bestaan. Kennismaken met andere landen en culturen is daarom een 
onderdeel van ons onderwijs. Dit is de basis voor onze activiteiten rondom 
internationalisering. Met name voor onze leerlingen in het vmbo is het zeer relevant om 
gemakkelijk contact te onderhouden met onze oosterburen om hun inzetbaarheid in deze 
regio te vergroten. We streven ernaar dat meer leerlingen in het vmbo examen doen in Duits. 
De Achterhoek profileert zich met zijn innovatieve kracht, met name op het terrein van 
maakindustrie en de duurzame landbouw. In alle sectoren sluiten we daarop aan met 
praktijkleren en het Technasium. 
Daarnaast besteden we in ons onderwijs aandacht aan de vaardigheden die jongeren nodig 
hebben, zoals kritisch denken, creativiteit en samenwerken. 
 
Monitoren van ambities 
 
Het formuleren van goede voornemens is vaak eenvoudig. Om deze voornemens ook te 
verwezenlijken is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. We willen hierbij de 
administratieve last tot een minimum beperken. We sluiten daarom voor een groot deel aan 
bij reeds bestaande onderzoeken. Concreet monitoren we onze ambities door: 

- jaarlijks te evalueren waar we staan en dit te bespreken met 
MR/medewerkers/ouders/leerlingen 

- leerling- en oudertevredenheidsonderzoeken uit te voeren (jaarlijks) 
- medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit te voeren (aansluiten frequentie 

Achterhoek VO) 
- gebruik te maken van (externe) partijen die ons scherp kunnen houden: collegiale 

visitatie, een klankbordgroep met externe partijen en de inspectie 
- klein aanvullend intern onderzoek (2016 (0-meting), 2018, 2020) 

 
In een uitwerkingsnotitie worden de ambities smart geformuleerd en wordt aangegeven 
welke indicatoren voor de monitoring relevant zijn. 
 
6 Personeel en Organisatie  
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Onze ambitie is dat de drie pijlers van ons strategisch plan ook zichtbaar zijn in onze cultuur 
en in ons personeelsbeleid. Dat betekent dat we in 2020 een cultuur hebben waar iedere 
medewerker wordt gezien, waar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds 
onderwijs zichtbaar is en waar alle medewerkers in verbinding zijn met elkaar en met de 
buitenwereld.  
We willen een school zijn, waar een prettige en veilige werksfeer heerst en waar oog is voor 
verschillen tussen medewerkers. Een cultuur waarin we met elkaar in gesprek zijn hoe we 
samen onze missie kunnen waarmaken. Een cultuur die gekenmerkt wordt door persoonlijk 
leiderschap, vertrouwen, transparantie, gezamenlijke verantwoordelijkheid en verbinding. 
 
De ontwikkelingen waar we als school mee te maken hebben vragen het nodige van onze 
medewerkers. Onze leerlingen hebben recht op kwalitatief goede medewerkers die zich 
medeverantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van de school en kritisch blijven 
reflecteren op hun eigen functioneren en op dat van hun collega’s. Een school die up-to-date 
onderwijs wil bieden moet professionalisering hoog in het vaandel hebben; niet alleen voor 
de docenten maar voor alle medewerkers die (soms op de achtergrond) het onderwijs 
mogelijk maken. Het is belangrijk voor docenten om bij elkaar in de les te kijken, zodat we 
van elkaar kunnen leren en elkaar scherp kunnen houden.  
 
Leren is in onze school natuurlijk erg belangrijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor 
medewerkers. Belangrijke uitgangspunten van ons professionaliseringsbeleid zijn: 

- professionalisering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van medewerker en 
organisatie; 

- leren vraagt om een cultuur waarbij reflecteren op het eigen gedrag, maar ook op dat 
van collega’s een vanzelfsprekendheid is. 

- we hebben veel talent in huis, waardoor we veel van elkaar kunnen leren door interne 
workshops, intervisie, etc. 

- leren vraagt om voldoende impulsen van buiten. Dit kan door bedrijfsbezoeken, het 
contact met collega’s van andere scholen binnen Achterhoek VO en door het 
betrekken van externen, deskundigen van mbo, hbo, wo en door het volgen van 
cursussen en opleidingen; 

- we zetten de professionaliseringsmiddelen (geld en tijd) zo gericht mogelijk in, 
aansluitend bij de ambities in ons strategisch plan; 

- begeleiden van (nieuwe) docenten is een vanzelfsprekendheid. 
 

We bieden studenten graag de ruimte om stage bij ons te lopen. Aan de ene kant om een 
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van onze mogelijke toekomstige collega’s. Aan de andere 
kant omdat we kunnen leren van de nieuwe inzichten van deze jonge mensen. We werken 
actief samen met verschillende opleidingsinstituten. Een aantal jaar geleden is ervoor 
gekozen om een opleidingsschool te worden. Dat blijven we in principe voortzetten, rekening 
houdend met de krimp in onze regio.  
 
De huidige gesprekscyclus zal worden aangepast aan de cultuur die we binnen onze school 
willen realiseren. Het betekent dat iedereen weet wat van hem/haar verwacht wordt, dat er 
een breder oordeel wordt gevraagd dan alleen de mening van de leidinggevende en dat we 
natuurlijk aansluiten bij de eisen die in de cao worden gesteld.  
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De afname van het aantal leerlingen in deze regio zal invloed hebben op de 
werkgelegenheid op onze school. We zijn transparant over deze ontwikkelingen en 
ondersteunen medewerkers om de regie op hun eigen loopbaan te houden. Mobiliteit binnen 
Achterhoek VO, maar ook daarbuiten zal de komende jaren een belangrijk 
personeelsinstrument zijn. Daarbij hebben we ook oog voor medewerkers die hun 
inzetbaarheid willen verbreden (bijvoorbeeld het halen van een tweede bevoegdheid om zo 
hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten).  
  
De krimp van de school zal ook invloed hebben op de managementstructuur. Bij het 
nadenken over de nieuwe structuur wordt gekeken hoe we kunnen aansluiten bij de 
gewenste cultuur van gezamenlijke verantwoordelijkheid, hoe de overhead beperkt kan 
worden en het beleidsvoerend vermogen en de zorg voor personeel op niveau blijft.  
 
7 Huisvesting, Financiën en Beheer  
 
De terugloop van het aantal leerlingen dwingt ons om kritisch te kijken naar de financiën. Het 
bieden van goed onderwijs is onze kerntaak. We blijven goed kijken hoe we het onderwijs zo 
kunnen organiseren dat het – nu en in de toekomst - aansluit bij onze inhoudelijke 
uitgangspunten en waarden en dat het betaalbaar is. Daarbij gaan we onderzoeken: 

 hoe we de overhead kunnen verkleinen en wat dit betekent voor (de ontwikkeling 
van) het primaire proces 

 welke mogelijkheden er zijn om samen te werken in het bieden van goed onderwijs 
 welke alternatieven er zijn om ons onderwijs op een goede manier te organiseren. 

 
Qua huisvesting staat Christelijk College Schaersvoorde er goed voor. Het gebouw aan de 
Slingelaan wordt de komende jaren enigszins aangepast aan de eisen van het moderne 
onderwijs. Wanneer onderwijsvernieuwingen vragen om aanpassingen in de andere 
gebouwen, wordt dit serieus bekeken. Gelet op de krimp moet er nagedacht worden over 
hoe onze vier gebouwen op termijn zo optimaal mogelijk kunnen worden benut; voor ons 
onderwijs of voor andere (maatschappelijke) functies. 
 
IT is niet weg te denken uit ons onderwijs. Enerzijds omdat we onderwijs willen bieden dat 
past bij deze tijd. Anderzijds is het onmisbaar bij het bieden van gepersonaliseerd onderwijs.  
Op dit moment hebben we op alle locaties computers beschikbaar. Daarnaast gebruiken 
steeds meer docenten digitaal lesmateriaal. In 2020 zal de mix van ‘reguliere’ en digitale 
leermiddelen er anders uitzien. Het gebruik van digitale leermiddelen is dan een stuk groter, 
waarbij we er niet per definitie van uitgaan dat dit op alle locaties op eenzelfde wijze kan 
worden ingevuld. Op een planmatige manier realiseren we de komende jaren een 
noodzakelijke uitbreiding van devices en staan garant voor een stabiel en snel netwerk met 
voldoende capaciteit. Gelet op de (mogelijke) financiële gevolgen voor ouders, betrekken we 
hen actief bij dit proces.  
 
Schaersvoorde heeft een goede relatie met het bedrijfsleven. Gelukkig dragen zij onze 
school een warm hart toe en helpen ons af en toe om het materiaal voor onze technische 
vakken up to date te houden. Tegenover deze giften (in natura) staan echter nooit 
verplichtingen die invloed hebben op ons onderwijs.  
 
 

9



Strategisch beleidsplan - Schaersvoorde
10 

 

8 Communicatie   
Communicatie is van essentieel belang in elke organisatie en dus ook in onze school. Onze 
ambitie is om in verbinding te zijn, gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen en transparant 
te zijn. Dit vraagt om veel uitwisseling, zowel intern als extern. Om hier richting aan te geven 
wordt een communicatieplan opgesteld met aandacht voor de interne en externe 
communicatie.  
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