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Voorwoord 

 
Dank voor uw belangstelling voor het Strategisch Beleidsplan 2019-2023 van het dr. Aletta 
Jacobs College. U maakt kennis met onze visie en missie en met de belangrijkste 
uitgangspunten voor ons onderwijs in de komende periode.  
 
Wie het vorige SBP kent, ziet dat we geen compleet nieuwe weg inslaan, maar verder varen 
op de koers die we vier jaar geleden hebben ingezet. Kernbegrippen zijn: een breed 
onderwijsaanbod met focus op maatwerk, nauwe samenwerking met partners in de regio en 
een mentaliteit gericht op aanpakken, elkaar positief-kritisch bevragen én blijven leren. Alles 
om optimale kansen voor leerlingen mogelijk te maken.   
 
In dit SBP laten we u per thema de reisdoelen zien die we voor ogen hebben. Voor de 
concrete uitwerking verwijs ik u graag naar de team- en sectorplannen van onze 
deelscholen. Nog liever nodig ik u uit op school, om u te laten zien hoe leerlingen, 
medewerkers en andere betrokkenen elke dag opnieuw hun uiterste best doen om wat we 
op papier schrijven, in de praktijk handen en voeten te geven.   
 
Ineke de Roo-Fokkens, 

bestuurder/algemeen directeur 
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Naamgeefster en inspiratiebron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Aletta Jacobs was een pittige tante. Een vrouw met visie, lef en het hart op de 

juiste plek. Ze kwam op voor gelijke rechten en kansen, durfde tegen de stroom 

in te roeien en had een bewonderenswaardig doorzettingsvermogen. Daarmee 

inspireert ze ons tot op de dag van vandaag. 
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Dr. Aletta Jacobs College 

Organisatie 

Het dr. Aletta Jacobs College is een openbare brede scholengemeenschap voor 
praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum en gymnasium, met bijna 1500 leerlingen 
uit de gemeente Midden-Groningen en omstreken.  
 
Locaties en faciliteiten 

We werken vanuit twee locaties in Hoogezand. Beide vestigingen beschikken over een goed 
uitgerust gebouw met moderne informaticalokalen, multifunctionele praktijklokalen, een 
bibliotheek/mediatheek met studieruimte en een uitstekende sportaccommodatie direct 
naast de school. In 2020 verwachten we dat aan de Laan van de Sport een nieuw gebouw 
voor het praktijkonderwijs gerealiseerd is.  
  
Profielen en sectoren 
 
pro 
Binnen het praktijkonderwijs kunnen leerlingen diverse beroeps- en branchegerichte 
kwalificaties behalen binnen de sectoren: 
- Dienstverlening en Economie 
- Zorg en Welzijn 
- Techniek 
- Groen. 
 
vmbo/mavo 
Binnen vmbo en mavo kunnen leerlingen kiezen uit de profielen: 
- Economie en Ondernemen* 
- Zorg en Welzijn 
- Produceren, Installeren en Energie (PIE) 
- Groen.*  
 
* Wordt niet (altijd) in alle leerwegen aangeboden 

 
havo/vwo 
Binnen havo/vwo kunnen leerlingen kiezen uit de profielen: 
- Cultuur en Maatschappij 
- Economie en Maatschappij 
- Natuur en Gezondheid 
- Natuur en Techniek. 
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Zes deelscholen 

Om leerlingen het beste onderwijs en de beste begeleiding te kunnen bieden, hebben we de 
school onderverdeeld in zes deelscholen. 
  
pro, vmbo en mavo  

•       deelschool praktijkonderwijs 
•       deelschool vmbo onderbouw met klas 1 en 2 
•       deelschool vmbo bovenbouw met klas 3 en 4 
•       deelschool mavo 

havo en vwo (atheneum en gymnasium)  

•       deelschool havo en vwo onderbouw met klas 1, 2 en 3 
•       deelschool havo en vwo bovenbouw met klas 4, 5 en 6 

Bestuur en directie 
Het bevoegd gezag is de Stichting dr. Aletta Jacobs College te Hoogezand. Het bestuur wordt 
gevormd door één bestuurder die tevens eindverantwoordelijk schoolleider is. Het interne 
toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Toezicht. De directie bestaat uit de bestuurder/ 
algemeen directeur, de directeur havo/vwo en de directeur vmbo en praktijkonderwijs.  
 
De deelscholen staan onder leiding van teamleiders. Er zijn: 
- een teamleider praktijkonderwijs 
- een teamleider vmbo onderbouw 
- een teamleider vmbo bovenbouw 
- een teamleider mavo 
- een teamleider havo/vwo onderbouw 
- een teamleider havo/vwo bovenbouw 
 

 
 
Figuur 1: Overzicht van ons onderwijsaanbod. De kleine vierkanten onderaan geven de soorten brugklassen aan. 
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VERTREKPUNTEN 
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Onze visie 

 
Voorbereiden op loopbaan en leven 
 
Door allerlei ontwikkelingen, onder andere op technologisch gebied, verandert de 
samenleving snel, soms bijna sneller dan mensen kunnen bijbenen. Het onderwijs van nu 
bereidt jonge mensen voor op vervolgstudies en banen die soms nog niet eens bestaan. 
Naast het behalen van een diploma, zien we de taak van het onderwijs als een bredere: we 
bereiden leerlingen voor op hun functioneren in deze en de toekomstige samenleving. Als 
student, werknemer of ondernemer en als burger.   
 
Bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen 
 
Leerlingen hebben niet alleen kennis en nieuwe vaardigheden nodig, maar ook een houding 
die past bij de tijd en wereld waarin zij leven. Wij stimuleren de leerling om pro actief te zijn 
en motivatie te ontwikkelen om te leren. Cruciaal daarin is dat een leerling kan omgaan met 
veranderingen en hier bewust op kan inspelen. Dat vraagt om een open blik naar de wereld 
en het vermogen zich steeds opnieuw tot de omgeving te verhouden. Het is belangrijk dat de 
leerling bewuste keuzes leert maken, waarvoor hij de verantwoordelijkheid durft nemen.  

 
 

 

 

 

PS. 

Overal waar we ‘hij’ schrijven, bedoelen we ook ‘zij’. 
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Context  

 
 
Het dr. Aletta Jacobs College staat middenin de wereld en is onderdeel van alle 
ontwikkelingen die plaatsvinden. Vooral de beweging naar een informatie- en 
netwerksamenleving en het duurzaamheidsvraagstuk vragen van het onderwijs een pro 
actieve houding.  
 
Met een open blik kijken we naar de toekomst, vanuit een context waarin veel te doen is, 
onder meer op het gebied van onderwijs, arbeidsparticipatie, inkomen en jeugdzorg. 
 
We bevinden ons in een krimpregio. Tot 2030 daalt het aantal leerlingen met ongeveer 20%. 
Dat heeft effect op onze middelen. Het past echter bij het dr. Aletta Jacobs College om dit te 
zien als een uitdaging en hier pro actief mee om te gaan. We stáán voor ons onderwijs en 
voor onze leerlingen, zowel de leerling die heel gemakkelijk leert en meer uitdaging aankan, 
als de leerling die om welke reden dan ook meer moeite heeft met leren. We zetten alle 
creativiteit, flexibiliteit en doorzettingsvermogen in om kansen te creëren en ambities waar 
te maken en bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen.  
 
De sleutel zit in samenwerking. Zowel intern, tussen leerlingen, ouders en docenten en 
medewerkers onderling, als de samenwerking met onderwijspartners en bedrijven op lokaal 
en regionaal niveau.     
 
Midden-Groningen is een gebied met veel ondernemers. Mensen met lef die best even over  
hun ideeën willen praten, maar nog liever de handen uit de mouwen steken. De 
nuchterheid, het doorzettingsvermogen en de hands on mentaliteit die hen kenmerkt, vind 
je ook terug in onze school. 
 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zowel trots zijn op wie zij zijn en waar zij vandaan 
komen, als vertrouwen hebben in waar zij naar toe kunnen groeien. En dat zij die kansen die 
er voor hen liggen, zien en pakken. Zowel binnen als buiten de regio.  
 
In de omgeving is veel werkgelegenheid in de techniek en in de zorg. Werkgevers kunnen nu 
al niet alle vacatures vervullen. Als antwoord hierop werken we in het programma 
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Toptechniek Zuid-Oost-Groningen samen met bedrijven, ROC en collega vo-scholen. Het doel 
is om voldoende technisch gekwalificeerd personeel in de regio te behouden en leerlingen te 
laten ervaren wat de mogelijkheden in de techniek zijn, zodat ze een bewuste keus kunnen 
maken. Ook de gesprekken met de zorgsector komen op gang. 
 
Vertalen in missie 
Op de volgende pagina verwoorden we onze missie. In de kern is deze dezelfde als die we 
zeven jaar geleden met medewerkers hebben geformuleerd. De woorden zijn echter 
concreter en preciezer gekozen, onder andere naar aanleiding van feedback van 
medewerkers op de studiedag, oktober 2018. 

Reisdoelen 

 
• Teamleiders, directieleden en bestuur 

opereren zichtbaar met de blik naar buiten. 

• We hebben een antenne voor elke kans 
waarmee we ons onderwijs kunnen 
behouden of versterken. 

• We zoeken regionale samenwerking. 

• We participeren actief in het 
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

• We participeren actief in de regionale 
opleidingsschool Ommelanden.  

• We participeren actief in het regionale 
samenwerkingsverband Toptechniek. 
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Missie 

 
 
Het dr. Aletta Jacobs College biedt jou als leerling de kans om je optimaal te ontwikkelen, in 
verbinding met de regio en participerend aan de samenleving. Wie je ook bent, wat je ook 
wilt en wat je ook kunt, wij hebben oog voor jouw talenten en behoeften. We helpen je om 
jouw kennis, houding en vaardigheden verder te ontwikkelen, zodat je zoveel mogelijk aan 
het roer staat van je eigen leren en leven. 
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Een stimulerend leerklimaat 
 

 

 
Om onze missie te verwezenlijken, willen we leerlingen een omgeving bieden waarin ze zich 
zowel veilig en gezien voelen, als gestimuleerd en uitgedaagd. Om optimale zelfstandigheid 
te ontwikkelen, hun interesses te verkennen, hun talenten en ambities te ontdekken én om 
zoveel mogelijk aan het stuur te staan van hun eigen leerproces.  
 
De vijf kernwaarden in ons leerklimaat zijn: gelijkwaardigheid, vertrouwen, veiligheid, 
ambitie en verantwoordelijkheid.  

 

Naast deze kernwaarden hebben medewerkers kenmerken genoemd die ze veel en graag in 
onze leeromgeving terugzien: betrokkenheid, motivatie, passie, ambitie, ontwikkelruimte, 
creativiteit, pro activiteit en samenwerking. 

Gelijkwaardigheid Elk individu is uniek en doet ertoe. We erkennen, respecteren en waarderen elkaars verschillen. 
  

Vertrouwen We gaan uit van het goede in iedereen en stimuleren elkaar om vanuit een positieve grondhouding 
samen te werken en te leven. Fouten maken zien we als een kans om te leren. 
  

Veiligheid Het schoolklimaat is erop gericht dat iedereen zich thuis en geborgen kan voelen op onze school en 
daaraan bijdraagt. Bij het verleggen van grenzen doet leren soms pijn en voelen we ons soms 
kwetsbaar. Dit kunnen we aan, als we elkaar veiligheid en vertrouwen bieden. 
  

Ambitie We gaan ervan uit dat elk mens zijn/haar horizon kan verbreden. We stimuleren elkaar op een 
actieve manier het optimale uit onszelf halen. We vragen van mensen inzet, toewijding en oog voor 
kansen en grenzen. 
  

Verantwoordelijkheid We vragen van mensen actieve betrokkenheid. Daarbij is ons uitgangspunt dat we ons eerst 
afvragen welke bijdrage we zelf kunnen leveren. We vinden het belangrijk dat mensen omzien naar 
elkaar en hun omgeving   - dichtbij en veraf - en daarbij verantwoordelijkheid voelen, nemen en 
geven.   
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De kwaliteit van deelscholen 

We bieden het onderwijs aan in deelscholen. Elke deelschool biedt leerlingen een 
kleinschalige omgeving waarin zij zich gezien voelen en kunnen rekenen op een 
overzichtelijke, veilige structuur, met persoonlijke aandacht en begeleiding.  
 
Deelscholen maken het mogelijk dicht bij leerlingen te staan, hun behoeften, gedrag en 
niveau goed te zien en hierop in te spelen. Docenten ervaren er een sterke teamgeest, 
goede mogelijkheden voor samenwerking en het delen van expertise.  
 
Onze medewerkers zijn betrokken professionals die er alles aan doen om samen met de 
leerling, ouders en andere partners het beste met elke leerling te bereiken. Ook tussen 
docenten, onderwijs ondersteunend personeel, teamleider en ouders zijn de lijnen kort. Dat 
maakt het goed mogelijk om kennis en ervaring uit te wisselen, begeleiding af te stemmen 
en problemen aan te pakken.  

 
De deelscholen zijn krachtig. Een te grote focus op de eigen deelschool kan echter ten koste 
gaan van de samenhang en herkenbaarheid van het geheel en van de doorlopende 
leerlijnen. Bovendien lopen we dan het risico dat we onvoldoende gebruik maken van 
elkaars kennis en ervaring. We gaan in de komende periode inzetten op uitwisseling van 
expertise tussen de niveaus en binnen de secties, om op die manier steeds meer samen met 
collega’s van alle deelscholen onderwijs te ontwikkelen. 
 

Reisdoelen 

 
• Medewerkers van deelscholen delen hun 

kennis en ervaring actief en in 
toenemende mate met collega’s van 
andere deelscholen. 

• Waar het kan en de kwaliteit ten goede 
komt, ontwikkelen we in toenemende 
mate samen onderwijs. 

• We borgen de kwaliteit en kracht van de 
deelscholen en zetten tegelijkertijd 
stappen die de herkenbaarheid en 
samenhang van het geheel bevorderen. 

• We organiseren projecten om de 
uitwisseling en cohesie tussen leerlingen 
en docenten schoolbreed te versterken. 
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In én uit de comfortzone 
 

 
 
Veiligheid begint bij positieve relaties. Op het dr. Aletta Jacobs College word je als leerling 
gezien in wie je bent en wat je kunt. Vooral in de deelscholen voelen leerlingen die 
(h)erkenning. Ze weten dat medewerkers oprecht geïnteresseerd in hen zijn, altijd bereid 
zijn om vragen te beantwoorden en alles te doen om de leerling een stap verder te brengen. 
 
Dat zien we als een kwaliteit. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van de andere kant. Als we té 
betrokken zijn, lopen we het risico leerlingen te pamperen en hen juist ruimte te ontnemen 
om te leren. Onzekerheid, vallen en soms een beetje pijn ervaren, zijn allemaal onderdeel 
van het boeiende proces dat ontwikkeling heet.    
 
We willen een duidelijke balans. Het is van belang dat we leerlingen nadrukkelijker uitdagen 
om over hun grenzen heen kijken en buiten hun comfortzone te treden. Dat is nodig om te 
leren en een leerling in staat te stellen steeds meer ondernemer te worden van zijn eigen 
leren en loopbaan. Dit vraagt onder meer om coachende vaardigheden en daarover beschikt 
nog niet iedere docent in voldoende mate. In de komende periode gaan we er aan werken 
om ons verder te bekwamen in die rol van leercoach.    

Ook vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Een leerling die weet dat de mensen om 
hem heen vertrouwen hebben in zijn kansen en kunnen, voelt zich gesteund, durft zijn 
grenzen op te zoeken en iets nieuws uit te proberen.  
 
Bij vertrouwen hoort dat we hoge verwachtingen hebben van onze leerlingen en hen 
uitdagen om te schitteren én fouten te maken. Zodat ze voelen wat Einstein zo mooi 
verwoordde: “Ik heb niet gefaald, ik heb alleen 10.000 manieren gevonden die niet werken.” 
We willen niet te voorzichtig zijn en ook hierin lef en een ondernemende houding tonen. 
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Reisdoelen 
 

Kernwoorden in onze pedagogische benadering van de leerling zijn:  

Doelen stellen - Uitproberen - Ervaren – Reflecteren – Bewust 

worden – Bijstellen - Opnieuw proberen. 

Ze zijn zichtbaar in het gedrag en de houding van de leerlingen. Om 

dit doel te bereiken, vervullen docenten in toenemende mate de rol 

van leercoach en beschikken ze over specifieke vaardigheden 

waarbij dezelfde kernwoorden gelden: Doelen stellen - Uitproberen 

- Ervaren – Reflecteren – Bewust worden – Bijstellen - Opnieuw 

proberen. 
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Pro actief zijn 

 

 

 

 

 

 

 

We zien een pro actieve houding als een belangrijk kwaliteit, voor zowel leerlingen als 
medewerkers. Het is een onderwijskundig én organisatorisch doel om initiatiefrijk gedrag en 
een ondernemende houding te bevorderen.  
 
Dit wordt zichtbaar in eigenschappen als een pro actieve houding, gericht op het ontdekken 
en benutten van kansen, het tonen van ambitie, initiatief nemen, het lef hebben om iets 
nieuws uit te proberen, doorzetten en bereid zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor 
elke stap die je zet.  
 
De komende vier jaar gaan we pro actief zijn nadrukkelijker op de kaart zetten. Het wordt 
een vanzelfsprekend begrip in het dagelijkse onderwijs, het komt aan de orde in 
functioneringsgesprekken met medewerkers en het wordt een belangrijk thema in het 
digitale portfolio van de leerling.  
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Reisdoelen 
 

Elke leerling en elke medewerker kan 
uitleggen of laten zien in welke mate 
en op welke manier hij pro actief is. 
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Ambitie tonen 

 
Bescheidenheid is een deugd die kenmerkend is in Midden-Groningen. Een aantal 
stakeholders geeft echter aan dat we soms te bescheiden zijn. Als we willen dat leerlingen 
zich krachtig profileren op de arbeidsmarkt, moeten we als school het goede voorbeeld 
geven.  
 
Bijvoorbeeld door de buitenwereld te laten zien waar we trots op zijn en welke successen we 
behalen. Dat kan een belangrijke samenwerkingsovereenkomst zijn tussen schoolbesturen, 
docenten die een nieuw onderwijsconcept ontwikkelen, of een leerling die een eigen bedrijf 
start. 
 
Succes zit ook – misschien wel meer – in dingen die je niet meteen in de schijnwerpers zet, 
maar die dat wel verdienen. Bijvoorbeeld een docent die de moed heeft verzameld feedback 
te vragen aan zijn leerlingen over hoe zijn instructie overkomt. Of een leerling die zijn 
verlegenheid overwint en de leiding durft nemen over een project.  
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Reisdoelen 

 
• Medewerkers tonen ambitie en stimuleren 

ambitie bij leerlingen en bij collega’s. 

• Ambitie is een belangrijk onderwerp in 
gesprekken met leerlingen en in de 
leerlingbegeleiding. 

• Ambitie is een belangrijk onderwerp in de 
gesprekkencyclus. 

• In ons PR-beleid komt het begrip ambitie nog 
prominenter naar voren. 

• Als school maken we onze successen 
zichtbaar, zowel aan elkaar als aan de 
buitenwereld. 
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ONDERWIJS 
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Onderwijs voor iedereen 
 

 
 
We voelen ons verantwoordelijk voor alle leerlingen in de regio en laten dat zien met een 
breed, toegankelijk en aantrekkelijk onderwijsaanbod. We willen dat leerlingen dit 
herkennen en voor het dr. Aletta Jacobs College kiezen.  
 
We doen ons uiterste best om iedere leerling de beste kansen te bieden. Als we constateren 
dat dit niet (volledig) mogelijk is op onze school, dan helpen we die leerling om een plek te 
vinden waar hij wel optimaal tot bloei kan komen!  
 
Met alle vo- en mbo-besturen in Groningen hebben we in 2014 een Groninger 
onderwijsmanifest getekend. Daarin spreken we uit dat we samen staan voor duurzaam 
kwalitatief goed onderwijs in deze regio. We beconcurreren elkaar niet, maar werken samen 
en gaan soms samen, om het beste voor de leerlingen te bereiken en te behouden.  
 
In de toekomst blijven we kijken waar we de handen ineen kunnen slaan. Bijvoorbeeld om 
efficiënter te werken en de continuïteit, de kwaliteit en de breedte van het onderwijs te 
waarborgen.   
 
Samen kansen creëren  
In Hoogezand is vanaf 2020 één grote, gezonde toekomstbestendige organisatie voor 
voortgezet onderwijs. Ook voor leerlingen of gezinnen die extra begeleiding nodig hebben, 
heeft dit veel voordelen. Geen versnipperde geldpotjes en dito ondersteuning, maar 
centrale krachtenbundeling en regie, en optimale afstemming. Dat is de beste manier om 
onze jeugd van 12-18 de beste kansen te bieden.  
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Reisdoelen 

 
• We houden ons aan de afspraken uit het Groninger 

onderwijsmanifest en handelen daarnaar. 
• We zorgen voor elk niveau voor een heldere profilering 

van ons onderwijs.  
• We schenken extra aandacht aan de instroom havo en 

vwo, gezien de kleine omvang van beide afdelingen en 
de betaalbaarheid van de grote vakkenkeuze die we 
willen behouden. 
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Aan het roer van jouw leren en loopbaan 

 
In gesprekken met basisscholen komt naar voren dat we allemaal veel waarde hechten aan 
het bevorderen van zelfregie bij leerlingen. We gaan dit nog sterker benadrukken in onze 
visie en in het dagelijkse onderwijs.  
 
Vanuit onze missie willen we leerlingen in staat stellen de regie en verantwoordelijkheid te 
nemen voor hun eigen leerproces en loopbaan, zodat zij hun toekomst met zelfkennis en 
zelfvertrouwen tegemoet treden. Dat betekent dat we leerlingen vaardigheden aanleren 
waarmee ze hun leerproces kunnen aansturen, zoals plannen, analyseren, prioriteiten 
stellen, relaties leggen, logisch denken en reflecteren. Dit noemen we metacognitieve en 
executieve vaardigheden. 
 
Sturing geven aan je eigen leerproces betekent niet dat leren een solitaire activiteit wordt. 
Integendeel! We schenken veel aandacht aan het leren samenwerken met anderen, ook als 
we spreken over maatwerk. Dit omdat je alleen kunt participeren in de samenleving als je 
kunt optrekken en communiceren met anderen. En omdat de problemen in de complexe 
wereld waarin wij leven eenvoudigweg niet meer kunnen worden opgelost vanuit één 
invalshoek of discipline. 
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Reisdoelen 
 
We werken nauw samen met po, vo, vervolgonderwijs, ouders en 
maatschappelijke organisaties. 
      
Leerlingen ervaren dat ze: 

• regie hebben, dat wil zeggen: niet alleen kúnnen kiezen, maar ook 
móeten kiezen 

• ambities of dromen hebben die ze dichterbij kunnen brengen  

• een eigen manier van leren hebben, met sterkere en zwakkere kanten   

• talenten en kwaliteiten bezitten die ze nog sterker kunnen maken 

• minder sterke eigenschappen bezitten en die kunnen verbeteren 

• de vrijheid krijgen ideeën in te brengen, om te ontdekken en dingen 
uit te proberen 

• verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen en beslissingen 

• aangesproken worden op hun keuzes, houding en gedrag 

• zichzelf en hun omgeving steeds beter leren begrijpen en hierop 
anticiperen.  

 

Docenten zijn erop gericht het bewustzijn en het handelen op de hiervoor 
genoemde punten te bevorderen. Ze hebben de vaardigheid om leerlingen 
metacognitieve en executieve vaardigheden aan te leren. 
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Diploma en persoonlijkheidsontwikkeling 

 
In onze visie en missie maken we duidelijk dat we meer willen doen dan leerlingen in staat 
stellen een diploma te behalen. Het gaat ook om ontwikkeling van je persoonlijkheid, het 
ontdekken van je interesses en talenten en bij te dragen aan de maatschappij. 
 
Om die reden vinden we het belangrijk om leerlingen te laten kennismaken met 
maatschappelijke thema's (zoals geld, gezondheid en duurzaamheid) en met kunst en 
cultuur. Het gezegde ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’ onderschrijven we in woord 
en daad. Dat zie je onder meer terug in het ruime sportaanbod naast de reguliere LO-lessen 
en in de aanwezigheid van een (top)sport coördinator, die sporttalenten begeleidt.  
 
Onze traditie met het aanbieden van cultuuronderwijs willen we koesteren en voortzetten. 
Culturele activiteiten verbreden je kijk op de wereld, laten je kennis maken met nieuwe 
invalshoeken en andere, soms verrassende manieren van denken.  
 
Ook excursies, internationale reizen en uitwisseling met andere scholen in het buitenland 
zijn prachtige manieren om je blik en je horizon te verbreden.  
Het resultaat is dat leerlingen veel meer meenemen dan een cijferlijst; ze zijn gegroeid als 
persoon en kijken letterlijk en figuurlijk anders de wereld in. De waarde daarvan kunnen we 
niet precies meten of zichtbaar maken. Toch willen we een poging doen om leerlingen iets 
concreets in handen te geven. Dat doen we met het portfolio.  
 
Dit heeft als doel de ontwikkeling van de leerling te tonen, in brede zin. Het gaat dus verder 
dan de cijferlijst en laat ook zien hoe een leerling zich ontwikkelt op bijvoorbeeld het gebied 
van sociale vaardigheden, burgerschapsvorming, maatschappelijke stage, 
loopbaancompetenties, enzovoort. 
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 Reisdoelen 
 
Ons onderwijs: 

• laat leerlingen ervaren dat ze verbonden zijn met de wereld om 
hen heen 

• is zowel gericht op het behalen van optimale schoolprestaties als 
op de ontwikkeling van de persoonlijkheid van de leerling 

• bevordert het creatieve denken en stimuleert de inzet van 
creativiteit 

• bevordert het kritische denken en het ‘hogere orde denken’ (van 
onthouden, begrijpen en toepassen naar analyseren, evalueren en 
creëren) 

• is gericht op zowel het verwerven van kennis als het ontwikkelen 
van lerend vermogen  

• gebruikt op alle afdelingen het leerlingportfolio om de 
ontwikkeling van leerlingen zichtbaar te maken. 
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Wij naar buiten, de wereld naar binnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

De tijd dat we dachten dat we leerlingen alles kunnen leren wat zij nodig hebben binnen de 
muren van de school of zelfs de klas, ligt achter ons.  
 
We willen dat een leerling op het dr. Aletta Jacobs College voortdurend voelt dat hij in 
verbinding staat met de wereld. We willen dat leerlingen open en nieuwsgierig om zich heen 
kijken, dat ze de waarde en het praktische nut van het leren ervaren en een realistisch beeld 
hebben van beroepen en sectoren. Zodat ze bewuste keuzes kunnen maken voor hun profiel 
en hun vervolgopleiding.  
 
Tegelijkertijd willen we dat leerlingen zich een wezenlijk onderdeel voelen van de 
samenleving. Dat zij ervaren dat ze meetellen, dat hun bijdrage van belang is. De 
maatschappelijke stage is bij uitstek geschikt om dit te ervaren, maar ook buitenschoolse 
projecten en stages bij organisaties en bedrijven dragen hieraan bij.  
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Reisdoelen 

 
• Alle deelscholen werken vanuit een samenhangend LOB-beleid. 

• Vakken hebben in hun programma/ curriculum zichtbaar en merkbaar 

aandacht voor betekenisvol onderwijs. 

• Leerlingen ervaren die betekenis en kunnen deze benoemen. 

• Leerlingen ervaren dat zij nodig zijn, dat hun bijdrage van belang is en wordt 

gewaardeerd. 

• We vragen leerlingen actief om mee te denken over het onderwijs, 

verbeterpunten te benoemen en feedback te geven. 

• De maatschappelijke stage blijft een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. 
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Doorlopende leerlijnen, leven lang leren 

We zijn ons er sterk van bewust dat we een schakel zijn in het leven van de leerling en in de 
keten van leven lang leren. Primair onderwijs, voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs zien 
we dan ook niet als losse delen, maar als onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Het gaat er niet alleen om dat leerlingen leren kiezen, maar ook dat ze leren denken en 
reflecteren, verantwoordelijkheid te nemen en ondernemend te zijn. We maken leerlingen 
bewust van wie zij zijn, wat zij kunnen en willen, ter voorbereiding op hun vervolgopleiding 
en verdere loopbaan.  
 
We willen dat medewerkers dit stimuleren en het goede voorbeeld geven, aan de leerling en 
aan elkaar. Ook voor hen geldt dat het vanzelfsprekend is dat je nieuwsgierig blijft en steeds 
opnieuw stappen zet om jezelf te blijven ontwikkelen.  
 

Reisdoelen 

 
• Leerlingen ervaren het belang van leven lang leren tijdens lessen, 

projecten en stages en heel nadrukkelijk tijdens hun 
loopbaanoriëntatie (LOB). 

• LOB is een vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum 
geworden en beperkt zich niet tot het decanaat, maar is 
verweven met de hele organisatie.  

• Medewerkers beschouwen en hanteren LOB veel ruimer dan de 
begeleiding van een studie- of beroepskeuzeproces; de focus ligt 
op de persoonsontwikkeling van de leerling. 

• Medewerkers ervaren het belang van leven lang leren en stralen 
dit uit naar/geven het goede voorbeeld aan collega’s en 
leerlingen. 

• Het leerlingportfolio maakt de ontwikkeling van de leerling 
zichtbaar: wie is hij/zij, wat wil en kan hij/zij, welke 
verantwoordelijkheid neemt hij/zij, welk initiatief toont hij/zij? 
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Maatwerk én breed ontwikkelen 

We willen het best mogelijke onderwijs voor elke leerling. Een belangrijke ambitie van het 
dr. Aletta Jacobs College is dat we leerlingen willen stimuleren en uitdagen op gebieden 
waar hun hart naar uit gaat en waarin hun kwaliteiten maximaal uit de verf kunnen komen.      
 
Maatwerk 
Dit betekent dat we met elke leerling, met collega’s en ouders op zoek gaan naar wat de 
beste manier is om hem of haar te motiveren, en in staat te stellen tot leren en tot goede 
resultaten te komen. Daar zijn verschillende woorden voor. Maatwerk. Differentiatie. 
Flexibel leren. In het vorige SBP gebruikten we de term ‘gepersonaliseerd leren’. We kiezen 
nu voor maatwerk, omdat dit meerdere verschijningsvormen heeft en daarmee de lading – 
lees: onze ambitie – beter dekt. In de praktijk zie je het terug in de vorm van persoonlijke 
aandacht en het aanbieden van keuzemogelijkheden.    
 
We werken gericht aan talentontwikkeling. Daarbij stimuleren we leerlingen om te 
ontdekken waar ze goed in zijn en om hen daar al tijdens hun voortgezet onderwijsperiode 
extra mogelijkheden in te bieden. Bijvoorbeeld met een module aan een universiteit, 
Cambridge Engels, versterkt Duits, cursus Russisch of het project Cultuurreporters. 
 
Verschillende deelscholen toetsen formatief en experimenteren met nieuwe vormen van 
lessen, zoals 20/20 onderwijs, KWT of keuze-uren. Leerlingen krijgen meer ruimte voor eigen 
keuzes binnen hun leerproces en kunnen ook examenvakken doen op verschillende niveaus. 
De afdeling praktijkonderwijs gaat met ingang van het schooljaar 2019-2020 diplomeren.   
Alle deelscholen ontwikkelen onderwijsvormen die de eigen verantwoordelijkheid van 
leerlingen voor het leren stimuleren en die het zelfregulerende vermogen van leerlingen  
bevorderen.  
 
Een aantal deelscholen experimenteert met zogenaamde plusroutes. Die bieden leerlingen 
de kans om zich verder te ontwikkelen in vakken of onderwerpen waar ze zelf warm voor 
lopen. Of dat op een hoger of lager niveau is, in de breedte of de diepte gaat, doet er niet 
toe. Het gaat erom dat de leerling er energie van krijgt en ervaart dat hij zelf invloed heeft 
op zijn leerproces. In de komende jaren zorgen we dat elke leerling op elke deelschool eraan 
kan deelnemen. De resultaten ervan leggen we vast in een plus-document.     
 
Brede vorming 
Tegelijkertijd vragen hbo- en wo-opleidingen om een denkniveau in de breedte. Daarom 
willen we dat leerlingen op onze school overal mee in aanraking komen; óók de vakken die 
ze wat moeilijker vinden of waar ze minder interesse in hebben.  
 
Ons uitgangspunt is dat iedere leerling anders is en dat we de verschillen tussen leerlingen 
erkennen, herkennen en erop inspelen. Het doel is om elke leerling te leren om: 
 

• enerzijds zo zelfstandig mogelijk en op zijn manier keuzes te maken, oplossingen te 
zoeken en te leren om zijn kwaliteiten te benutten en uit te bouwen en  

• anderzijds zo goed mogelijk om te gaan met de dingen waar hij minder goed in is of 
die hem belemmeren. 
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Binnen de afzonderlijke deelscholen komt de maatwerkgedachte goed uit de verf, hoewel 
het ene team verder is dan het andere. We gaan de ontwikkelingen nadrukkelijker op elkaar 
afstemmen, zodat maatwerk overal herkenbaar en gemeengoed is en dat leerlingen (én 
medewerkers) in hun ontwikkeling niet beperkt worden door de grenzen van de 
deelscholen.  
 
Onderwijskader met ontwerpprincipes 
Met het oog hierop ontwikkelen we in 2019 een onderwijskader. Centraal hierin staat een 
aantal ontwerpprincipes dat leidend is voor de kwaliteit van ons onderwijs. Met deze 
ontwerpprincipes willen we borgen dat:  

- enerzijds iedereen op het Aletta Jacobs College vanuit dezelfde visie en dezelfde 
onderwijskundige uitgangspunten werkt.  

- anderzijds elke deelschool voldoende ruimte heeft om de uitwerking in de praktijk af 
te stemmen op de eigen leerlingenpopulatie en ontwikkelfase. 

 
De ontwerpprincipes bevorderen de dialoog over het onderwijs tussen de verschillende 
deelscholen en daarmee de samenwerking en samenhang binnen de school. 
Zodra de ontwerpprincipes zijn afgerond en vastgesteld, voegen we ze als bijlage toe aan de 
online versie van dit strategisch beleidsplan.  
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Reisdoelen 

 
• Deelscholen richten hun onderwijs in volgens dezelfde ontwerpprincipes. 

• We sluiten aan bij de specifieke behoeften, talenten en interesses van leerlingen 

(flexibel leren, maatwerk) én stimuleren hen zich ook in de breedte te ontwikkelen.  

• We bouwen een structurele aanpak voor ons hoogbegaafdenbeleid.  

• We zorgen dat leerlingen op de plek zitten die past bij hun ontwikkelbehoefte, ook als 

we hiervoor de grenzen van de regelgeving moeten opzoeken. 

• Leerlingen maken keuzes, of leren dat te doen. 

• Elke leerling krijgt een plus-document.  

• Elke deelschool heeft een plusroute ontwikkeld die leerlingen de kans biedt zich in de 

diepte of breedte verder te ontwikkelen. 

• Docenten maken het leren van de leerling zichtbaar, of leren dat te doen. 

• Docenten weten waar de leerling staat en kunnen dit aangeven. 

• Docenten begeleiden leerlingen op basis van de hiervoor genoemde uitgangspunten. 

• In de schoolweek van de leerling zijn flexibele uren zichtbaar. 
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SAMEN WERKEN  

EN LEREN 
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Samen bouwen aan een professionele cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We kunnen onze leerlingen alleen het beste onderwijs en de beste kansen bieden als we als 
organisatie continu blijven leren. Anders gezegd: om leerlingen optimaal te laten leren, is het 
vanzelfsprekend dat ook medewerkers blijven leren. 
 
Onze medewerkers zijn bevlogen, gekwalificeerde professionals. Ze herkennen zich in de 
missie van de school en ondersteunen deze in woord en daad. Onze medewerkers blijven 
zich altijd verder ontwikkelen en geven het goede voorbeeld, aan leerlingen en aan elkaar.  
 
De medewerkers vergroten hun professionaliteit door collegiale consultatie, door bij elkaar 
te kijken en van elkaar te leren en door binnen teams en secties samen te werken aan 
ontwikkeling. Door de professionele dialoog met elkaar te voeren, komen ze samen tot 
oplossingen voor soms complexe individuele leervraagstukken. 
 
De mate waarin dit gebeurt, verschilt per team en sectie. Elke deelschool bevindt zich in een 
eigen fase van ontwikkeling; dat zien we als een natuurlijk proces. Tegelijkertijd houden we 
vinger aan de pols en willen we de overal waar dat kan organisatiebreed van elkaars 
expertise en ideeën gebruik maken.  
 
Onze onderwijsteams hebben zich sterk ontwikkeld als onderwijskundige eenheden. Om 
doorlopende leerlijnen te waarborgen en te versterken, geven we vaksecties de komende 
jaren een duidelijker plaats binnen de school. We zetten in op versterking van de 
samenwerking en het professionele handelen van de secties. 
 
Docenten leren en reflecteren op hun eigen en elkaars leren. Ze verwerven nieuwe vak- en 
pedagogisch-didactische inzichten en verdiepen en verbreden hun kennis en vaardigheden.  
 
Tot slot: we willen dat elke medewerker zich gezien en erkend voelt in zijn of haar 
kwaliteiten en talenten en de kans krijgt zich verder te ontwikkelen. Uiteraard binnen de 
kaders en missie/visie van onze school. 
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De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers is hoog. Een risico is dat een zeer grote 
betrokkenheid bij een individuele leerling ertoe kan leiden dat medewerkers soms op eigen 
houtje en met de beste intenties een uitzondering maken. We omarmen het recht doen aan 
verschillen, juist om gelijke kansen te bevorderen. Echter, dit moet altijd in afstemming met 
collega’s gebeuren en mag niet leiden tot onduidelijkheid of een ongelijke behandeling van 
leerlingen. In het kader van belangrijke pedagogische voorwaarden als veiligheid en 
structuur, is het van belang dat we zoveel mogelijk eenduidig communiceren.  
 
De komende periode spannen we ons in om consequenter af te stemmen en waar nodig 
strakker te worden in het nakomen van regels en afspraken. We spreken elkaar hierop aan. 
 

 

Reisdoelen 

 
• Medewerkers zijn gewend, bereid en in staat hun 

ontwikkeling en resultaten te meten en zich hierover 
te verantwoorden. 

• Medewerkers houden aan regels en afspraken. 
• Docenten bezoeken elkaars lessen en zijn bereid en in 

staat samen te reflecteren op het handelen en 
feedback te geven en te ontvangen in een open, 
veilige omgeving. 

• Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor het 
zichtbaar maken van hun ontwikkeling en voor de 
kwaliteit en opbrengsten die ze leveren.  

• Medewerkers bespreken met hun leidinggevende 
waar ze zich in willen scholen en/of verbeteren. 

• We hebben een integraal scholingsplan dat bekend is 
bij alle medewerkers. 

• Het scholingsgeld wordt ingezet. 
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We zijn al op weg! 

 

 

 

 

 

 

 
Misschien denkt u: ‘Dit is een papieren document en papier is geduldig… hoever zijn ze 
eigenlijk al en hoe doen docenten dat dan concreet?’ We geven u een indruk aan de hand 
van uitspraken op de studiedag in oktober 2018. 

• “Ik laat mijn leerlingen kiezen uit opdrachten, of ze wel of niet instructie willen 
ontvangen.”  

• “Ik laat leerlingen zelf hun planning maken en zelf uitwerkingen nakijken, waarbij ze 
aangeven waar ze moeite mee hebben.” 

• “Ik probeer leerlingen door vragen te stellen, bewust te maken van hun eigen gedrag, 
houding en leerproces. Bij huiswerkcontrole laat ik ze ervaren dat oefenen echt 
belangrijk is.” 

• “Ik daag uit, laat ze fouten maken, geef advies en laat ze zichzelf en elkaar 
adviseren.”  

• “Ik geef leerlingen die dat nodig hebben extra begeleiding.”  
• “Ik probeer leerlingen die vakken en een leerroute volgen waarvoor zij zelf hebben 

gekozen, het nut van het leren te laten zien, bijvoorbeeld tijdens de stage. Dan neemt 
hun besef van verantwoordelijkheid toe.”  

• “Ik probeer zoveel mogelijk les te geven vanuit de leerling in plaats van vanuit de 
docent.”  

• “Ik heb hoge verwachtingen van leerlingen vul zaken niet voor hen in, maar geef 
leerlingen vrijheid en daag hen uit.”  

• “Ik laat leerlingen experimenteren en samen leren. Daarbij kijk ik goed naar de 
leerling en zijn ontwikkeling en stimuleer ik hem in wat hij goed kan.” 

• “Ik probeer zoveel mogelijk open en eerlijk te zijn. Als ik leerlingen coach, bevraag ik 
hen en spreek ik hen aan op hun gedrag. Zo zet ik ze aan het denken.” 

• “Ik praat regelmatig met leerlingen over hun vervolgopleiding en help ze om 
overzichtelijke, haalbare doelen te stellen.”  

• “Ik geef minder toetsen en bied meer keuzes aan.” 
• “Ik probeer continu in gesprek te blijven over het leren, niet alleen met de leerling, 

ook met ouders en collega’s.” 
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zelfstandig werken met begeleiding 

instructie kleine groep 

 

uitproberen - praktijk 

docent in vragende, coachende rol 

 

groepsgesprek/debat 
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PARTNERS  
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Samenwerken met onderwijspartners 

 
Leerlingen leren niet alleen op school, maar scholen leveren wel een belangrijke bijdrage aan 
hun leren. Hoe beter scholen het leren vormgeven in samenhang en samenspraak met hun 
omgeving, hoe groter het leereffect.  
 
Om die samenwerking zo goed mogelijk te maken en een zo soepel en succesvol mogelijke 
doorlopende leerlijn te realiseren, heeft het dr. Aletta Jacobs College intensieve contacten 
met partners in de hele onderwijsketen. Van het primair onderwijs, tot en met mbo, hbo en 
wo. 
 
We willen dat het aanbod zo goed mogelijk aansluit en dat onze toekomstige en 
vertrekkende leerlingen gezien worden in hun behoeften en talenten. Dat ze weten wat hen 
te wachten staat, en samen met hun ouders weloverwogen keuzes maken. 
Het is onze ambitie om de huidige samenwerking met het po met betrekking tot onder meer 
de Plusklas te verbreden en uit te breiden naar bijvoorbeeld een Doe-klas. 
 
Met collega vo-scholen in de regio hebben we intensief contact vanuit het overleg vo-mbo, 
waar we op alle niveaus samenwerken om in onze krimpregio leerlingen de beste kansen te 
blijven bieden.   
 
Dit laatste is ook de inzet van de Aspirant-Opleidingsschool Ommelanden waar we actief in 
participeren met drie vo-scholen: Dollard College, Eemsdeltacollege en 
Scholengemeenschap Ubbo Emmius en drie opleidingsinstituten: Hanzehogeschool, 
Noordelijke Hogeschool en Rijksuniversiteit Groningen. Door samen in te zetten op 
professionalisering, dragen we bij aan zowel de kwaliteit van de opleiding van toekomstige 
collega’s als de professionalisering van ons huidige personeel en, niet in de laatste plaats, 
aan de kwaliteit van het onderwijs in onze regio.  
 
Samenwerking vo-mbo 
In 2013 is het Bestuurlijk Platform vo-mbo Groningen opgericht. Alle schoolbesturen zijn 
hierbij aangesloten, met als gemeenschappelijk hoofddoel: een onderwijsaanbod dichtbij 
huis voor alle leerlingen in de gehele provincie te realiseren, ook in een tijd van 
leerlingendaling. Om dit te realiseren, hebben alle vo- en mbo-besturen en raden van 
toezicht het Groninger onderwijsmanifest ondertekend. Hierin is afgesproken dat we niet 
meer concurreren, maar juist de samenwerking zoeken. 
 
De nauwe samenwerking tussen het Aletta en de Rehoboth is hieruit voortgekomen. Om in 
Hoogezand duurzaam kwalitatief onderwijs te kunnen blijven bieden, wordt het onderwijs 
met ingang van augustus 2019 samengevoegd onder het bestuur van het dr. Aletta Jacobs 
College. Ook op het gebied van bedrijfsvoering zoeken we de samenwerking, om zo de 
kwetsbaarheid van relatief kleine afdelingen te verminderen. 
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Samenwerkingsverband passend onderwijs 

In het samenwerkingsverband passend onderwijs Groningen Ommelanden werken we 

samen om leerlingen in dit gebied dichtbij huis de best passende vorm van onderwijs te 

bieden. Omdat het gaat om een groot samenwerkingsverband met 18 besturen, werken we 

in regio’s, om zo goed mogelijk recht te kunnen doen aan de verschillen. We hechten hier 

waarde aan, omdat de behoefte aan ondersteuning bij de betrokken leerlingenpopulatie 

relatief hoog is. Bij de ontwikkeling van beleid kijken we scherp hoe we de beperkte 

middelen zo goed mogelijk kunnen inzetten om alle leerlingen, ’sterk of zwak’, passende 

ondersteuning te bieden. 

 

 

 

 

 

 

 

Reisdoelen 

 
• We handhaven het einddoel voor de benadering 10-14 jarigen. 

• We verbreden de Plusklas. 

• Met het oog op doorlopende leerlijnen po-vo, zoeken we meer 

inhoudelijke samenwerking met het po.  

• We bouwen actief mee aan de aspirant opleidingsschool 

Ommelanden. 
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Samenwerken met ouders 

Het streven in onze missie is om leerlingen de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen, 
zich betrokken te voelen bij de samenleving, kansen te benutten, verantwoordelijkheid te 
nemen, de regie over het eigen leven te nemen en met zelfvertrouwen in de wereld te 
staan.  
 
We willen hier als school een belangrijke rol in spelen, maar beseffen heel goed dat we 
ouders en verzorgers nodig hebben om de ambities waar te maken en samen met hen het 
pedagogisch klimaat te scheppen dat hieraan bijdraagt. 
 
De betrokkenheid van ouders verschilt sterk. Alle deelscholen geven aan dat zij de 
betrokkenheid en samenwerking willen verbeteren, maar de ene slaagt er beter in dan de 
andere. De mate waarin mentoren ouders betrekken, verschilt per deelschool. We willen dat 
mentoren op elke deelschool zich actief, uitnodigend en wervend richting ouders opstellen.  
 
We voegen er nadrukkelijk aan toe dat we de verbinding met de ouders niet zien als de 
verantwoordelijkheid van de mentor, of bijvoorbeeld de teamleider, maar als een 
verantwoordelijkheid van elke medewerker. Tot slot verwachten we dat ouders ook zelf hun 
verantwoordelijkheid nemen en hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van hun kind.    
    



44 
 

 

 

 

 

 

Reisdoelen 

 
• We nodigen ouders vaker en nadrukkelijker uit om samen te werken.  

• We wachten niet totdat er een aanleiding is, maar zoeken vaker pro 

actief en in een ontspannen sfeer het contact op. 

• We gaan minder informeren, maar meer de interactie opzoeken.  

• We gaan ouders beter informeren over de randvoorwaarden voor goed 

onderwijs (bijv. lunchpakket, werkplek, telefoongebruik, ICT-device). 

• We nodigen ouders uit voor bijeenkomsten waarbij leerlingen ‘in the 

lead’ zijn; voorlichting geven, producten presenteren. 

• We gaan manieren zoeken om ouders actief bij het onderwijs te 

betrekken, bijvoorbeeld door ze in te zetten bij LOB, als voorlichter of 

gastdocent, of als vrijwilliger bij praktijklessen. 
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RESULTATEN 
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Op of boven de norm 

 
 

 

 

 

 

 
Op dit moment (juni 2019) voldoen alle afdelingen aan de normen voor het 
basisarrangement van de Inspectie Voortgezet Onderwijs. Om dit te behouden, besteden we 
in ons kwaliteitsbeleid aandacht aan de inspectiecriteria. Ook los van de beoordelingen van 
de buitenwereld, zijn we altijd op zoek naar manieren om ons onderwijs te verbeteren.   
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Reisdoelen 

 
• Het slagingspercentage op alle deelscholen ligt op of boven het landelijke gemiddelde. 

• Het verschil tussen SE-CE is maximaal 0,5. 

• De rendementen op alle deelscholen liggen op of boven het landelijk gemiddelde. 

• Leerlingen stromen uit op het niveau dat bij hen past. 

• De keuzebegeleiding vanuit LOB is succesvol: onze leerlingen scoren hoger dan 

gemiddeld in het vervolgonderwijs (minder switchers/afhakers).  

• Elke leerling van praktijkonderwijs heeft een vervolgopleiding, werk of dagbesteding.  

• We volgen oud-leerlingen de eerste jaren na diplomering. 

• De opleiding op het AJC draagt er aan bij dat oud-leerlingen succesvol zijn in hun 
vervolgopleiding. 

• De veiligheidsbeleving van leerlingen is op een goed niveau. 
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BEDRIJFSVOERING 
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Gezond, veilig, up to date en duurzaam 

 

Gezonde bedrijfsvoering 
Een goede bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. We zijn 
financieel gezond en dat willen we zo houden. Jaarlijks voegen we een vastgesteld bedrag 
toe aan ons eigen vermogen. We gaan hier mee door totdat het weerstandvermogen van de 
school op voldoende niveau is. Naar verwachting is dit binnen enkele jaren het geval. 
We zijn alert op landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de financiële positie van de 
school en zijn ook op dit vlak ondernemend om financieel gezond te zijn en te blijven. 
 
Veilig gebouw 
Goede, veilige onderwijsgebouwen dragen bij aan de onderwijskwaliteit. De gebouwen zijn 
veilig en zullen naar verwachting aardbevingsbestendig zijn in 2021. Vanaf 2019 wordt de 
hoofdlocatie versterkt. Het plan maakt deel uit van een programma waarin gemeente, 
Centrum Veilig Wonen en andere scholen samenwerken.     
 
ICT 
De samenleving waarvan wij deel uitmaken, wordt sterk beïnvloed door digitale informatie 
en ICT-toepassingen. Om leerlingen in staat te stellen hierin te participeren, is het van groot 
belang dat zij mediawijs en ICT-geletterd zijn. Dat lukt alleen als de onderwijsgevenden dit 
ook zijn. Van belang is dat we als school niet alleen een visie hebben op dit gebied, maar ook 
dat medewerkers vaardig zijn in het vinden en interpreteren van digitale informatie, in de 
omgang met sociale media, en in het vormgeven van lessen met behulp van ICT-
toepassingen. 
 
ICT kan een krachtig hulpmiddel zijn om maatwerk in onderwijs te realiseren, onder meer 
omdat het ons in staat stelt digitaal te differentiëren en te toetsen, en om de individuele 
voortgang van leerlingen te volgen. Via zogenaamde learning analytics kan ook het 
begeleiden van individuele leerlingen of van groepen leerlingen versterkt worden. Het 
leermiddelenbeleid stimuleert het gebruik van ICT-toepassingen, van de elektronische 
leeromgeving (ELO) tot en met het toepassen van communicatieapp op de smartphone.  
We wachten met smart op het besluit dat digitale middelen onder leermiddelen vallen én 
dat de rijksbekostiging met het oog daarop verhoogd wordt.  
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Tot die tijd blijven we inzetten op bring your own device. Natuurlijk willen we onze ICT-
infrastructuur up to date houden en zo nodig verder uitbouwen.  
 
Zoals gezegd is het is van belang dat iedereen ICT-vaardigheden blijft ontwikkelen. De 
komende jaren werken we aan een leerlijn digitale geletterdheid waarbij zowel 
medewerkers als leerlingen betrokken zijn. Het project Kansrijke Groningers ondersteunt dit 
initiatief.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is voor ons een belangrijke waarde. In dit aardbevingsgebied streven we er 
naar om zo weinig mogelijk gas te gebruiken en willen ook ten aanzien van duurzaamheid 
het goede voorbeeld geven aan onze leerlingen.  
 
We hebben een gezonde schoolkantine. We zetten de Toekomstpakket gelden 
(aardbevingsgeld) in op zaken als LED-verlichting, een gezond binnenklimaat en mogelijk 
zonnepanelen. Daarnaast is onze aandacht voor duurzaamheid terug te vinden in het 
ontwerp van de nieuwbouw van de afdeling praktijkonderwijs. 
De werkgroep Duurzaamheid bestaat uit medewerkers van de hele school die de directie 
adviseren over duurzaamheidsmaatregelen. De financiële ruimte bepaalt hoe ver we daarin 
kunnen gaan. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reisdoelen 

 
• We werken samen met andere onderwijsorganisaties 

om de kwetsbaarheid te verminderen. 

• We handhaven de duurzaamheidswerkgroep. 

• We zetten de Toekomstpakket gelden 

scholenprogramma in op duurzaamheidsmaatregelen. 

• Bring your own device wordt meer en meer 

uitgebouwd. 

• We ontwikkelen in alle deelscholen een leerlijn 

digitale geletterdheid. In samenhang daarmee 

ontwikkelen we samen een duidelijke visie op ICT. 
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