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“Men moet accepteren dat ‘het’ (de ander, of wat
‘het’ ook mag zijn) sterker is dan ik ben, wil er iets
gebeuren. Ik moet een zekere kracht ontberen,
ik moet er voldoende van ontberen, wil er iets
gebeuren. Als ik krachtiger zou zijn dan de ander,
sterker dan wat er gebeurt, zou er niet gebeuren.
Er moet zwakte zijn…”
(Jacques Derida, 2001) in: ‘Het prachtige risico
van onderwijs’ (Gert Biesta, 2015)
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1. Inleiding
Een nieuw Meerjarenbeleidsplan staat tussen zijn voorgangers en
zijn opvolger in. Dat geldt in het bijzonder voor deze versie. In
aansluiting op Koers 2020 van de Stichting Carmelcollege beschrijft
dit Meerjarenbeleidsplan van Scholengroep Carmel Hengel (SCH)
de planperiode 2016-2020.
Bij de uitvoering van dit plan zal het accent op de eerste twee jaren komen te
liggen. Immers, we verwachten dat in 2018 de grootste verhuisbewegingen voorbij
zijn. Tegen die tijd zullen we met een update van dit beleidsplan komen in de
vorm van een kadernota. Daarin zullen we gewenste resultaten voor de ‘tweede
helft’ van deze beleidsperiode aanscherpen en aanvullen.
De geplande oplevering van de nieuwbouw van Twickel College Hengelo en Borne
(medio 2016) en de geplande oplevering van de nieuwbouw voor één
beroepsgericht VMBO (medio 2017) vragen vooralsnog veel aandacht en energie.
Maar ook de onderwijskundige profilering van Avila College, Lyceum De Grundel
en De Arcade blijven nadrukkelijk op de agenda staan. En wat te denken van de
veranderingen die Passend onderwijs met zich meebrengt?
Zijn we daarmee een naar binnen gekeerde scholengroep aan het worden? Zeer
zeker niet. Nadrukkelijker dan ooit stellen we ons zelf de vraag hoe we onze
omgeving kunnen betrekken/benutten in het realiseren van nog beter onderwijs
voor al onze leerlingen en hoe we van andere scholen kunnen leren.

Het directieteam van Scholengroep Carmel Hengelo,
Frits Dijkstra
Wim Kerkhofs
Henri Hammink
Peter Dooijeweerd
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2. Scholengroep Carmel Hengelo: waar
staan we nu?
Het vorige Meerjarenbeleidsplan richtte de focus op het samengaan
van de Scholengemeenschappen Twickel en De Grundel. Dat
samengaan kreeg een nieuw gezicht: Scholengroep Carmel
Hengelo.
We besloten welk type onderwijs voor welke leerlingen waar aan te bieden. Er
kwamen twee nieuwe namen bij: Avilacollege en VMBO De Spindel. We maakten
plannen voor de (her-)inrichting van ons onderwijs, de onderwijsondersteuning, de
ontwikkeling van ons personeel, de huisvesting, enzovoort. En we werkten hard
aan de realisatie van die plannen. Maar het werk is nog niet af:
• de schoolmerken en hun opdracht zijn duidelijk, maar de profilering kan
duidelijker;
• de onderwijs- en onderwijsondersteunende teams zijn gevormd, maar nog
niet volledig op de rol;
• de huisvestingsagenda is duidelijk; nieuwbouw en revitalisering zijn gestart,
maar nog niet afgerond;
• er is een hernieuwde agenda voor VMBO De Spindel (SCH) en het
Gildecollege (OSG), maar de wens: 1 school onder 1 bestuur in 1 gebouw is
nog geen werkelijkheid;
• de fusie effect rapportage is in concept klaar, maar nog niet ingediend;
• er is bovenschools een ondersteunend team gekomen (Team Ondersteuning
Carmel Hengelo (TOCH)), maar nog niet alle ondersteunende processen zijn
uitgelijnd;
• er is 1 ICT- infrastructuur en 1 beheerteam gerealiseerd voor de gehele
scholengroep; we bereiden ons voor op verdere samenwerking binnen de
gehele stichting en de interne herinrichting.
Er is nog veel meer gebeurd de afgelopen vier jaar en zijn veel processen in de
afrondende fase. Al die processen dienen één doel: de verbetering van ons
onderwijs. Kijkend naar de kwaliteitskaart van de inspectie kunnen we constateren
dat we het niet slecht doen, maar valt nog veel te winnen. En niet alleen op die
kwaliteitskaart.
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3. Opdracht en focus: afronden en
intensiveren
De vraag die we onszelf de afgelopen jaren steeds meer bezig heeft
gehouden is: kan die onderwijskwaliteit alleen beschreven worden
in de domeinen van de inspectie?
Wij denken dat kwaliteit meer is. In dit Meerjarenbeleidsplan willen we dat
duidelijk maken en laten zien hoe we aan die ‘bredere’ kwaliteit gaan werken. De
dialoog daarover willen we met dit plan intensiveren.
Verder bevat het plan ook bekende doelen en resultaten, die op dit moment nog
niet behaald zijn, of: in andere plannen eerder al geaccordeerd maar nog niet
uitgevoerd.
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4. Beleidsagenda 2016-2018: vooraf
Voorbereidend werk
Er is veel voorbereidend werk aan dit Meerjarenbeleidsplan voorafgegaan. Zo
leverden de beleidsmedewerkers een aantal nota’s aan die nieuwe inhoudelijke
accenten verwoorden:
• de nota over Kwaliteitszorg ‘Beleid en kwaliteit’;
• de nota over Personeelsbeleid ‘Samen werken, samen leren met plezier. HRD
2015-2018’;
• de nota over ‘Financieel Beleid’;
• de nota over ‘Communicatie’;
• de nota over leerlingbegeleiding en Passend Onderwijs: de
‘Ondersteuningsroute’.
Ook zijn de opbrengsten vanuit een tweetal strategische projecten op het niveau
van de Scholengroep meegenomen:
• het B+ project dat het ‘Handboek bedrijfsvoering’ opleverde: een
beschrijving van de Ondersteunende processen op het niveau van de
Scholengroep;
• het ICTO-project dat zich richtte op de digitalisering onderwijscontent,
onderwijsmagazijn, etc.
Op het niveau van de scholen en de teams is in de afgelopen periode nadrukkelijk
stilgestaan bij het profiel van de school, de samenstelling van de teams en het
onderwijsprogramma. In de managementgesprekken met de schoolleidingteams
en in reflectiegesprekken met de directeuren en teamleiders is teruggekeken op
de beleidsperiode 2011-2015 en vooruitgeblikt. Tot slot zijn er met de directie en
de Medezeggenschapsraden een drietal ‘Spilter’-sessies1 gehouden.

Koers 2020
Belangrijk aangrijpingspunt ook is Koers 2020 van de Stichting Carmelcollege.
Koers 2020 schrijft niet en detail voor wat scholen en instellingen binnen de SCC
moeten doen. De doelen zijn globaal beschreven en bieden veel ruimte voor eigen
invulling in eigen context. Wie dit Meerjarenbeleidsplan naast Koers 2020 legt zal
het volgende constateren:

1 Een Spiltersessie is een bijeenkomst waarin met behulp van een applicatie op een snelle
manier het meerjarenbeleid, de haalbaarheid en implementatie kan worden besproken.
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• Onze missie en visie is en blijft in de kern dezelfde als die van de SCC; we
werken haar concreter uit.
• We hanteren evenals in Koers 2020 de driedeling in de maatschappelijke
opdracht van het onderwijs: kwalificerend, subjectiverend en socialiserend, zij
het dat we een iets ander accent leggen vanuit onze interpretatie van de
Carmelmissie.
• Het “meetbaar, kenbaar en zichtbaar” zijn van resultaten hanteren we
concreet bij het uitwerken van onze doelen.
• De 21e-eeuwse vaardigheden hebben een plek gekregen in ons plan.
Ook veel van de andere doestellingen zijn verwoord in dit Meerjarenbeleidsplan.
Maar wat ons bovenal aansprak in Koers 2020 is de opdracht die er in besloten ligt
een “lerende organisatie’’ te worden. Wij proberen die opdracht in dit
Meerjarenbeleidsplan handen en voeten te geven: in elke paragraaf.

Model
Dit Meerjarenbeleidsplan is geschreven in een aantal hoofdstukken: domeinen.
Om verbinding te houden met Koers 2020 van de Stichting Carmelcollege en het
vorige Meerjarenbeleidsplan van de is gekozen voor de structuur van het INKmodel als basis. Deze structuur hebben we verrijkt met recent model dat specifiek
in gaat op de ‘Professionalisering van schoolleiders in het VO’ (Waslander e.a.
2012). Door bij dit model aan te sluiten past het geheel meer bij onze focus op
persoonlijke ontwikkeling en het ontwikkelen van ‘teams aan de basis’.
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5.1. Visie en Richting
Wie wij zijn
Wij zijn Lyceum De Grundel, Twickel College, OPDC De Arcade, VMBO De Spindel
en Avila College. Samen vormen we Scholengroep Carmel Hengelo. Wij zijn ook:
Carmel. Onze Scholengroep is onderdeel van en verankerd in de traditie van de
Stichting Carmelcollege (SCC).
Voor ons handelen vinden we inspiratie in de waarden van de joods-christelijke
traditie, in het bijzonder die van de Karmelieten die onze Stichting in 1922
oprichtten. Ze creëerden een onderwijsorganisatie die voor iedereen toegankelijk
is en die betrokken is op de ontwikkelingen in haar omgeving. In de traditie van
Carmel staat de zorg voor de mens centraal: heel de mens, iedere mens, alle
mensen.
Deze oude waarden richten ons handelen en de keuzes die we maken. In
november 2013 formuleerde Karmeliet Ben Wolberts die waarden op inspirerende
wijze. Hij leidde ze af de regel van de Karmelieten:
1. Er is de open ruimte als uitnodiging als springlevend midden om te leren leven.
Er is altijd meer dan je vastlegt. Regelingen en voorschriften zijn noodzakelijk,
maar we beschouwen ze niet als absoluut. De menselijke maat is belangrijk.
2. De aandacht en zorg voor de individuele persoon is een verantwoordelijkheid
van de gemeenschap. Niemand is anoniem. De plek in de gemeenschap wordt
je gegund, van harte.
3. Eenieder draagt op zijn/haar beurt verantwoordelijkheid voor de gemeenschap.
De dingen zijn ons gegeven. Je bent verantwoordelijk voor elkaar, de activiteiten
die we doen en omgeving waarin we leven en werken. In regelmatig overleg
komt de inhoud van die gezamenlijke gedragen verantwoordelijkheid aan de
orde.
4. We werken aan een sfeer waarin mensen met heel hun persoonlijkheid kunnen
gedijen. En als er iets mis gaat geven we elkaar een kans, en nog een kans.
5. Op de momenten van kwetsbaarheid en machteloosheid blijven we werken aan
gerechtigheid. We zijn er voor elkaar, ook als ellende verbijstert en stil maakt.
6. We willen besturen en bestuurd worden, ruimte geven en dienen.
7. Wij werken in het heden, niet voor het heden. Dat wil zeggen: we zoeken niet
het applaus van de eigen tijd. We werken voor de toekomst.
Dit is wat en wie we willen zijn.
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Onze missie
Voor ons is een missie: een gevoelde opdracht. Die opdracht komt uit onze
samenleving. Die samenleving is de afgelopen decennia sterk veranderd. De
maatschappij van een halve eeuw geleden is er niet meer: ontzuiling volgde
ontkerkelijking, individualisering en materiële welvaart brachten andere sociale
verhoudingen, de ‘industriële samenleving’ werd een kennismaatschappij. De
informatietechnologie versnelde en globaliseerde die ontwikkelingen. Zo kan
iedereen talloze veranderingen noemen, al dan niet in hun onderlinge samenhang.
Die veranderingen gaan in rap tempo door. De horizon van dit Meerjarenbeleidsplan is 2020. Maar: hoe ziet onze samenleving er over 4 jaar uit? En over 10 jaar? Er
zijn veel scenario’s geschreven op die vraag. Al die scenario’s hebben één kenmerk
gemeen: er is een grote marge van onzekerheid. Dat maakt het voor een school
moeilijk te ontdekken waar haar maatschappelijke opdracht ligt. Wat is in die
toekomst haar toegevoegde waarde? Vanuit de waarden van Carmel geven we
daarop het volgende antwoord:
Het diploma speelt in die toekomst nog steeds een belangrijke rol. We dienen
onze leerlingen toe te rusten met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant
zijn voor de arbeidsmarkt. De doelen die daarbij gesteld worden en de resultaten
die we als school dienen te behalen, worden door de maatschappij bepaald en
gemeten door de inspectie. Wij willen hier goed op scoren. Dit is onze
‘kwalificerende’ opdracht.
We voelen het ook als onze opdracht de leerlingen te helpen zich te ontwikkelen
tot volwassen en verantwoordelijke mensen. Mensen met een goed ontwikkeld
moreel kompas, die zelfstandig hun weg vinden in de wereld en daar hun bijdrage
aan leveren. Onze Scholengroep wil bijdragen aan de vorming en het geluk van
iedere leerling. Dit is onze ‘subjectiverende’ opdracht.
We willen daarbij stevig tegenwicht bieden aan de individualisering van onze
maatschappij. Dat doen we door de Karmelwaarden in onze relatie met de leerling
en in ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te
zijn van onze schoolgemeenschap leren we hen volwaardig lid te zijn van onze
maatschappij: betrokken, betrouwbaar, respectvol en zorg hebbend voor elkaar.
Met deze ‘socialiserende’ opdracht willen we onderscheidend zijn. Leven en leren
op school doen we allereerst samen: “Samen leren we met plezier”.
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Onze visie op leren
Onze onderwijskundige visie is verbonden met die identiteit. In die visie is groei
naar autonomie de beweging. Autonomie betekent: binnen de gegeven vrijheid
(de plek die je ‘gegund’ is) de verantwoordelijkheid nemen om eigen keuzes te
maken. Over die keuzes wil je verantwoording afleggen aan de gemeenschap waar
je deel van uit maakt. Die gemeenschap draagt zorg voor jou en jij voor die
gemeenschap. Vertrouwen en geloof in eigen kunnen zijn onze grondhouding. Dat
geldt voor onze leerlingen én voor onze medewerkers. Leven kan niet zonder die
ander; leren ook niet. In wat ons voor ogen staat is het consequent geven en
ontvangen van feedback op alle niveaus van grote betekenis.
De leraar is de spil in de vorming van de leerling. Hij is de eerste die in contact met
de leerling de Carmelwaarden uitdraagt en zichtbaar maakt. In die relatie inspireert
hij en stelt hij hoge verwachtingen in de leerlingen. We willen ‘Samen leren met
plezier en resultaat’. En die ‘we’ zijn alle leden van onze Scholengroep.

Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. De oordelen van de inspectie over ons onderwijs zijn in de volle breedte
tenminste voldoende.
2. Onze teams kunnen aan elkaar, aan ouders en leerlingen uitleggen hoe ze
hun socialiserende taak en subjectiverende opdracht vorm en inhoud
geven in hun onderwijsprogramma’s.
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5.2. Lerend organiseren
Cyclisch werken
Scholen die hoge leeropbrengsten bij leerlingen weten te realiseren zijn in alles
gericht op leren, ontwikkelen en verbeteren. De essentie is dat er een doorgaande
leer- of verbetercyclus ontstaat. Deze cyclische manier van werken, mede op basis
van gegevens over feitelijke leeropbrengsten bij leerlingen en met doordachte
acties gericht op het leren van leerlingen, is bepaald moeilijk. Daarom is
onderlinge uitwisseling tussen docenten en het samen ontwikkelen van die kennis
zo belangrijk. Om zo te kunnen werken is het noodzakelijk dat we binnen de
Scholengroep zoveel mogelijk deskundigheid opbouwen en gericht inzetten. Het
is onmogelijk dat ieder individu alles weet. Wat wel mogelijk is, is dat binnen elk
team de noodzakelijke kennis en kunde aanwezig. Door uitwisseling binnen en
tussen de teams wordt die kennis en kunde voor iedereen binnen de school
toegankelijk. Het komt dus vooral aan op het organiseren van het leren. Op
individueel en teamniveau door het organiseren van goede feedback (ook door
leerlingen!) en door uitwisseling tussen docenten en teams.

Meetbaar, kenbaar, zichtbaar
Meten is weten en weten is meten. Het inspectiekader legt hierop een sterk
accent. Dat kader is geschikt voor zover het leeropbrengsten betreft die onze
kwalificerende opdracht betreffen. Moeilijker wordt het leeropbrengsten te meten
die te maken hebben met onze subjectiverende en socialiserende opdracht. Deze
‘zachte kant’ van ons onderwijs is niet altijd in getallen te vatten. Wel kunnen we
het resultaat van die opdracht laten zien in voorbeelden, verhalen en beelden. Dat
betekent dat we gelegenheden moeten benutten en/of creëren om die resultaten
zichtbaar en kenbaar te maken. De vormen waarin we dat doen zullen we moeten
ontdekken. Het beeld dat we daarbij voor ogen hebben is dat van een groot
evenement: Scholengroep Carmel Hengelo laat op meerdere podia aan
belangstellenden en belanghebbenden zien wat zij in huis heeft.
We gaan op zoek naar een vorm om deze kwalificerende, subjectiverende en
socialiserende opdracht op een meer cyclische en systematische wijze te
waarderen. Daartoe zullen we ons systeem van kwaliteitszorg opnieuw moeten
inrichten. Dat is nodig voor feedback op alle niveaus in onze Scholengroep: op het
individuele niveau van leerling en de docent, op het niveau van teams en school,
en op het niveau van de gehele Scholengroep. Het is ook nodig omdat we
verantwoording willen afleggen: naar binnen (CMR; ouders en leerlingen) en naar
buiten toe (de maatschappij).
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Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. We hebben onze systematische kwaliteitszorg zo ingericht dat we
feedback en verantwoording faciliteren op alle niveaus van onze
organisatie: meetbaar, kenbaar en zichtbaar. Die niveaus zijn:
• het niveau van de leerling, van de docent en zijn team;
• het niveau van het team en haar ‘omgeving’: de school, andere teams,
medezeggenschap, enz.;
• het niveau van de school en de Scholengroep: directie SCH, scholen
onderling, Centrale medezeggenschap, ketenpartners, enz.;
• het niveau van de Scholengroep en haar ‘omgeving’: bestuur,
medezeggenschap, regio, enz.
2. We hebben vormen gevonden om op al deze niveaus het resultaat van
onze subjectiverende en socialiserende opdracht ‘kenbaar’ en ‘zichtbaar’
te maken.
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5.3. Coherent organiseren
Coherend organiseren
Het onderzoek naar scholen die er in slagen uitstekende leeropbrengsten bij
leerlingen te realiseren, leert keer op keer dat die scholen de kunst verstaan alles
met alles te laten samenhangen. Het realiseren van een dergelijke coherentie op
het niveau van de organisatie is niet eenvoudig. Een coherente organisatie
impliceert dat de mensen die er werken weten hoe de organisatie functioneert, wie
waar wel en niet over gaat en hoe rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.
Het uitlijnen van de gehele organisatie op een gedeelde visie op onderwijs en een
duidelijk ‘gevoelde opdracht’ is een essentiële voorwaarde om zo te kunnen
werken.

Teams aan de basis
In 2001 koos de SCC een besturingsfilosofie die veel verantwoordelijkheid bij de
teams legt: het Resultaat Verantwoordelijk Management (RVM). Vanuit deze
filosofie heeft SCH haar onderwijsteams formeel ingericht als de kleinste
resultaatverantwoordelijke eenheden. We onderscheiden binnen onze organisatie
drie soorten resultaatverantwoordelijke teams: onderwijsteams, ondersteunende
teams en teams van leidinggevenden. Elke medewerker maakt deel uit van zo’n
‘formeel’ team en heeft een direct leidinggevende. Of andersom: niemand is niet
lid van een team. De opdracht van onderwijs teams is: het ontwerpen, uitvoeren en
verbeteren van een uitdagend en studeerbaar onderwijs- en
begeleidingsprogramma in lijn met onze missie en visie. Ondersteunende en
teams van leidinggevenden hebben de opdracht dat proces te richten en te
faciliteren. Wij willen de positie van die formele teams aan de basis herwaarderen.
De vorming van drie ondersteunende teams bij Twickelcollege Hengelo, VMBO De
Spindel en Lyceum De Grundel is van recente datum. In deze teams moeten taken
en rollen nog verdeeld en naar elkaar toe duidelijker worden geëxpliciteerd. Verder
moeten de processen die verbonden zijn met het bovenschoolse Team
Ondersteuning Carmel Hengelo (TOCH) beter uitgelijnd worden.
Per ondersteunend team is er een ‘coördinator ondersteuning en bedrijfsvoering’
aangesteld die leiding gaat geven aan het betreffende team en dit proces van
uitlijning.
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Eén Scholengroep: werken vanuit gezamenlijkheid en in de keten
Alle teams van onze Scholengroep werken samen in een keten. Onze leerlingen
verhuizen van onderbouw naar bovenbouw, van locatie naar locatie, van school
naar school. Dus: van onderwijsteam naar onderwijsteam. Twee ontwikkelingen
verdienen daarbij de komende periode prominent aandacht:
• De Ondersteuningsroute: het reeds aan de Medezeggenschap aangeboden
plan dat de structuur van de leerlingbegeleiding actualiseert binnen het kader
van Passend onderwijs. Dat plan moet de komende jaren werkelijkheid
worden.
• Het proces van Selectie en determinatie. We zullen dit proces beter moeten
inrichten: meer voorspelbaar, meer transparant en meer betrouwbaar. Met
name op de momenten dat leerlingen van locatie veranderen: van leerjaar 2
naar 3 en van 4 VMBO-TH naar Havo. De curricula moeten op elkaar
aansluiten, zodat determinatie en selectie voor de leerling geen drempels
vormt.
Met name bij de inrichting van het nieuwe VMBO ondervinden we daarbij veel
belemmeringen vanwege wet- en regelgeving. Dat komt omdat de Scholengroep
Carmel Hengelo is gefundeerd op twee brinnummers: 19 HG (Sg. Twickel) en 18CR
(Sg, De Grundel). Deze ‘dubbele’ inrichting van onze onderwijsorganisatie brengt
op veel plaatsen inefficiëntie en ergernis met zich mee. Het is zaak dat
Scholengroep Carmel Hengelo op 1 brinnummer overgaat. Een Fusie Effect
Rapportage (FER) is daartoe al opgesteld. In de komende periode willen we de
toestemming voor deze fusie verwerven en haar verwezenlijken. Dat betekent dat
ook de Medezeggenschap anders ingericht moet worden: van twee Centrale
Medezeggenschapsraden naar één en een meer passende inrichting van de
Deelmedezeggenschap.

Een solide financiële basis
We verwachten dat we in 2018 de transitie van Scholengemeenschap Twickel en
Scholengemeenschap De Grundel naar Scholengroep Carmel Hengelo in zijn
geheel hebben afgerond. Teams, leerlingen onderwijsaanbod, organisatie, sturing
en huisvesting: alles staat dan op zijn plek. Dat is ook het moment waarop de
financiële organisatie congruent ingericht is en de investeringen gedaan zijn.
Dus: het moment om te werken met een sluitende begroting en realisatie op
scholengroepniveau.
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Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. De Ondersteuningsroute is Scholengroepbreed gerealiseerd.
2. Er is een Scholengroepbreed een proces van selectie en determinatie
beschreven en gerealiseerd. Er zijn drempelloze aansluitingen tussen de
verschillende curricula van de onderscheiden opleidingen.
3. Scholengroep Carmel Hengelo heeft 1 brinnummer.
4. De Medezeggenschap is opnieuw en conform aan de 1 brin-structuur
ingericht.
5. Alle OOP-teams zijn gevormd en hebben hun dienstverlening uitgelijnd
met die van TOCH.
6. De begroting en het jaarverslag van 2018 laat een saldo 0 zien.
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5.4. Curriculum en instructie
Het individu en de gemeenschap
Om ruimte te geven aan de drie opdrachten die we hebben is een ‘existentieel
curriculum’ nodig dat:
“(....)het kind de kans [geeft] om in de wereld te komen. Dat is de taak van de
school: niet bij jezelf blijven, maar buiten jezelf komen, in een plurale wereld. Het is
jouw levenstaak om (…) een volwassen relatie aan te gaan met de ander en het
andere. “(Biesta, 2015)
Een existentieel curriculum is een curriculum dat kijkt welke mogelijkheden
verschillende vakken en vakgebieden bieden voor leerlingen om (aspecten van) de
wereld te ontmoeten. Daarbij verstaan we onder ‘wereld’ alles wat buiten de
persoon bestaat: zowel de fysieke als de sociale wereld, zowel op kleine als op
grote schaal.

Toekomstbestendige competenties
In existentiële curricula is ruime aandacht voor de “21st century skills”. Deze
competenties bereiden de leerling voor op een plaats in de maatschappij. De
huidige kerndoelen en eindtermen bieden evenwel weinig prikkels om expliciet
aandacht te besteden aan een eigentijds curriculum 21-eeuwse vaardigheden. Veel
van deze onderscheiden vaardigheden zijn niet nieuw binnen de doelstellingen
van het onderwijs. Het is de onderlinge samenhang en de interactie die
versterkend werkt. De 21ste-eeuwse vaardigheden hebben een vakoverstijgend
karakter die pas betekenis krijgen als ze worden verbonden met concrete
inhouden. De huidige lesmethoden en leerboeken hebben daar weinig gerichte
aandacht voor.

80/20
We zoeken gericht naar ruimte binnen het curriculum om dit vakoverstijgende
karakter vorm te geven. We denken daarbij in deze beleidsperiode aan de
realisatie in de verhouding 80/20 (procent van de onderwijstijd) waarbij 80 het deel
is dat gericht is op de vakinhouden van het vigerende curriculum. Samenwerken is
het sleutelwoord. Fragmentatie draagt niet bij aan een evenwichtig geheel. Het is
aan leraren om samen met collega’s lastige vraagstukken aan te pakken, ervaringen
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te delen, nieuwe bekwaamheden te verwerven en te onderzoeken hoe hun
onderwijspraktijk beter of slimmer kan. We creëren teamwork en een
verbetercultuur volgens het “elke dag samen een stapje beter’’-principe, waardoor
werkplezier toeneemt.

De docent
De individuele kansen, het optimaliseren van de individuele mogelijkheden en de
aandacht voor de authenticiteit van elk individu kenmerken elke onderwijssituatie.
De docent heeft oog voor individuele behoeften en kan daarop inspelen middels
een geïndividualiseerd aanbod of individueel gerichte interventies. Dit hoort tot de
competentie van elke docent. Deze individueel gerichte aandacht mag niet de
verantwoordelijkheid voor elkaar in de onderwijssituaties in de weg staan.
Onderwijzen is een sociale activiteit, evenals samen-leven.
We moeten in ons onderwijs en onze pedagogiek op andere manieren leren
“kijken, denken, spreken en doen”. Onderwijs van morgen dient vooral onderwijs
te zijn en niet een veredelde vorm van leren. De relatie tussen docent en leerling
kan op twee manieren begrepen worden: als een proces waarbij de leerling leert
van de docent en als een proces waar de leerling onderwezen wordt door de
docent. In dit proces hebben leerlingen als klas/groep een gezamenlijk gedragen
verantwoordelijkheid, is er ruimte en betrokkenheid naar zichzelf en naar elkaar.
Wat voor onze medewerkers geldt (‘teams aan de basis’) geldt ook voor leerlingen:
‘de klas/groep aan de basis’’.

De fysieke leeromgeving
In de komende periode zetten we fors in op het verhogen van de kwaliteit van de
fysieke onderwijs- en werkomgeving. Door de realisatie van drie nieuwe
onderwijsgebouwen en het revitaliseren van de overige gebouwen zal niet alleen
de beleving van de omgeving, maar ook de functionaliteit van de omgeving
verbeteren. De gebouwen dienen de realisatie van de geëxpliciteerde
onderwijskundige visie te ondersteunen en bij te dragen aan een veilige en
gezonde omgeving voor leerling en medewerker.

De virtuele wereld: ICT
Voor onze generatie leerlingen maakt ICT een integraal onderdeel uit van hun
leefwereld: zij verwachten dat in ons onderwijs gebruik wordt gemaakt van ICT.
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Daardoor is het gebruik van ICT geen doel voor het onderwijs, maar een middel in
het onderwijsproces. Zo is het gemeengoed dat communicatie, zowel de actuele
als de meer substantiële, geschiedt met behulp van interactieve media. In onze
onderwijsomgevingen zullen we deze meerwaarde moeten gebruiken om
interactie en samenwerking te bevorderen. Docenten worden uitgedaagd
gedigitaliseerde onderwijssituaties in te passen in hun aanbod: op film, d.m.v.
instructieprogramma’s, herhaling, demonstratie, etc. Bijvoorbeeld door het
toepassen van ‘flipping the classroom’.
ICT kan bijdragen in het verhogen van de flexibiliteit en het verbreden van het
aanbod door o.a. onderwijsomgevingen te delen of in gezamenlijkheid te
onderwijzen. Vakken kunnen in relatie tot elkaar (vakoverstijgend) en in projectvorm
aangeboden worden. Docenten zijn dan in de gelegenheid het leerproces van hun
leerlingen intensief te begeleiden en het niveau te ontstijgen van ‘in beperkte tijd
stof uit de methode overbrengen’. Minder vakken en meer vakoverstijgend leren
vraagt om een nieuwe erkenning van wat geleerd wordt. Zo kan een leerling bij
een bepaald vak verschillende niveaus doorlopen.
ICT kan een belangrijke bijdrage leveren bij het inzichtelijk begeleiden van het
onderwijsproces van elke individuele leerling. Het gebruik van instrumenten die
gebaseerd zijn op de principes van Learning Analytics1 kunnen daarin bijdragen.
Ook het toepassen van digitale (gebenchmarkte) toetsen kan het inzicht in de
kwaliteit van het onderwijs en de vorderingen in het leerproces weergeven.
Hierdoor is bijsturing van zowel het onderwijsproces als een gerichte bijsturing van
de leerweg van de leerling mogelijk. Cyclisch en gestructureerd ingezet kunnen
die instrumenten een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs.
Om deze ontwikkelingen daadwerkelijk in te zetten, is het nodig dat het ICTgebruik van docenten daadkrachtig wordt gestimuleerd. Gerichte scholing maar
ook daadwerkelijke ondersteuning van het personeel maakt daar onderdeel van
uit.

1 Learning analytics is het verzamelen, analyseren en rapporteren van data over leerlingen en hun
omgeving ten behoeve van het begrijpen en verbeteren van het onderwijs en de omgeving waarin dit
onderwijs plaatsvindt.
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Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. Elk team ontwikkelt een visie op de toepassing van ICT in het onderwijs
en onderscheidt daarbij:
• de gedigitaliseerde onderwijssituaties;
• de communicatiekanalen in het onderwijs (portal-toepassingen);
• het begeleidingsproces;
• kwaliteitsbewaking.
2. Binnen elk team zijn op tenminste twee profilerende domeinen
voorbeelden van existentieel onderwijs in uitvoering. Deze voorbeelden
kunnen team- en/of schooloverstijgend zijn. Het team participeert in de
uitwisseling van de resultaten zowel binnen als buiten de scholengroep.
Hierdoor is een begin gemaakt met het beschreven 80/20 model.
3. De vorming van 21ste eeuw vaardigheden bij de leerlingen zijn
vakoverstijgend in het curriculum beschreven. Er is gerichte opbouw voor
elk leertraject los van vakdomeinen.
4. Scholing wordt aangeboden:
• ter versterking van ICT competenties bij docenten;
• om passend te kunnen interveniëren op individuele behoeften van
leerlingen en het herkennen van situaties die daarom vragen.
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5.5. Professioneel ontwikkelen stimuleren
Betrokkenheid en ontwikkelen
Betrokkenheid dient ervaren te worden in alle lagen van de Scholengroep. De
uitkomsten van het betrokkenheidsonderzoek heeft aangetoond dat nog veel
terrein te winnen is. Hiervoor is dialoog en een lerende houding nodig. We nemen
kennis van elkaars werkwijze , staan open voor andere wegen. Dat kan in de
formele teams, maar ook daarbuiten: in datateams, docent ontwikkelteams,
secties, projectteams en kennisgemeenschappen. We zullen samen op zoek
moeten naar wat werkt. Willen we dit leren faciliteren dan dienen we elkaar te
consulteren en te participeren in kennisnetwerken. Ook zullen we onze eigen
kennisbasis over ‘wat werkt’ beter in moeten richten. We kennen al het netwerk van
‘Opleiden in de school’ dat is gericht op het leren en begeleiden van aankomende
leraren. Door het totale palet aan ondersteuning vanuit Opleiden in de School
scholengroepbreed ter beschikking te stellen voor alle medewerkers, creëren we
een eigen ‘Opleidingsschool’. Deze Opleidingsschool ondersteunt medewerkers
en teamleiders bij leervragen en onderhoudt contacten met relevante leer- en
kennisnetwerken binnen en buiten de Scholengroep. Ook onderlinge
uitwisselingen worden door de Opleidingsschool gefaciliteerd.

Een nieuwe gesprekscyclus
In juni 2015 stemden beide CMR-en in met een nieuw IPB-beleid dat congruent is
met deze visie. In de komende jaren zullen we vorm en inhoud geven aan dit
beleid. De hypothese eronder is: door in het leren en ontwikkelen van onze
medewerkers te investeren, zullen uiteindelijk de resultaten van onze leerlingen
verbeteren. Dit beleid kan niet zonder een context die uitnodigt te leren en te
ontwikkelen. Die context wordt bovenal bepaald door de relatie tussen de
medewerker, zijn leidinggevende en zijn team. Deze relatie berust op vertrouwen
in elkaar, is wederkerig en wordt opgebouwd door de dialoog met elkaar aan te
gaan. In deze dialoog de dient de leervraag centraal te staan. Die leervraag staat
altijd in het kader van de ontwikkeling van de school: we willen met z’n allen beter
worden. Vertrekpunt in dat gesprek zijn de persoonlijke ontwikkeldoelen en de
resultaten van het werk. De medewerker is in staat die resultaten te analyseren en
te duiden op verbeterpunten:
• Hoe dragen mijn resultaten bij aan die van het team en de school?
• Wat kan ik zelf beter doen; wat is mijn leervraag?
• Wat en wie heb ik daar voor nodig?
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Medewerker en leidinggevende bewaken in het gesprek wederzijds de
professionele ruimte en de doelen van de school- en scholengroep (richting).
Naarmate de complexiteit van het werk toeneemt dient de medewerker meer en
meer zijn eigen ontwikkeling te sturen, daarvoor ruimte te krijgen en deze ruimte
te nemen. We willen een nieuwe gesprekscyclus inrichten die recht doet aan deze
dialoog.

Professionele ruimte
De docent dient meer zeggenschap te krijgen bij het vorm en inhoud geven van
het onderwijskundige beleid van de school. Dat geldt niet alleen voor onze
Scholengroep. Een landelijke professionele standaard is aanstaande. Alle docenten
dienen zich voor 1 januari 2017 in te schrijven in het lerarenregister. Vanaf 1 januari
2016 is er voor leidinggevenden een schoolleidersregister. Daarmee verbinden
docenten en schoolleiders zich aan een landelijke beroepsstandaard.
Wij willen die zeggenschap zo ruim mogelijk binnen de formele teams. Er dient
meer ruimte te komen om onderling de taken en verantwoordelijkheden goed te
verdelen, invulling te geven aan de rollen binnen het team, programmering en
leeromgevingen in te richten. Voor wat betreft die rolverdeling: we hebben de
afgesproken functiemix kwantitatief gerealiseerd. Echter, dat wil nog niet zeggen
dat iedereen de goede rol zit binnen de teams, opdat specialistische kennis en
innovatieve potentie voldoende en zo dicht mogelijk bij de leerling aanwezig zijn.
LC-ers en LD-ers spelen daarbij een prominente rol.
Om meer professionele ruimte te creëren krijgen landelijke CAO’s een meer
kaderstellend karakter. Daarnaast krijgen de scholen conform het wetsvoorstel
Modernisering Onderwijstijd meer ruimte om de onderwijstijd over leerjaren te
spreiden. Scholen krijgen zo meer ruimte om te bepalen hoe ze onderwijs- en
taaktijd in willen zetten. Het College van Bestuur van de SCC heeft op 3 juni 2014
het besluit genomen voor de invoering van een nieuwe kaderregeling taakbeleid
die die ruimte biedt. Het CvB vraagt de scholen om op basis hiervan nieuw
taakbeleid op instellingsniveau, locatieniveau en/of teamniveau te ontwikkelen en
te implementeren.
De professionalisering van docenten kan niet zonder de professionalisering van het
OOP en directie. In 2015 maken we een begin gemaakt met het implementeren
van het binnen de SCC ontwikkelde loopbaanbeleid voor alle OOP-ers.
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ICT-vaardig
Het leren en onderwijzen gaat niet meer zonder ICT. De virtuele leeromgeving, die
bestaat uit digitale voorzieningen, is naast de fysieke leeromgeving niet meer weg
te denken. Daarmee en daarin kunnen werken dient langzaamaan één van de
kerncompetenties van onze medewerkers te zijn. Wat dan opvalt is dat ICTvaardigheden geen onderdeel zijn van het competentieprofiel van onze
Scholengroep. Het is zaak dit profiel in die zin krachtiger neer te zetten.

Strategische personeelsplanning
We dienen ook te anticiperen op macro-ontwikkelingen zoals krimp in het
leerlingenaantal, kwalitatieve personeelskrapte en vergrijzing. Dit vraagt om
permanente afstemming van de medewerkers op het primaire proces. Strategische
personeelsplanning kan ons hierbij helpen.

Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. Onze medewerkers/leidinggevenden zijn bezield en betrokken, bereiken
afgesproken resultaten met leerlingen en worden door leerlingen en
ouders positief beoordeeld.
2. Onze medewerkers/leidinggevenden zijn allen bevoegd en bekwaam en
staan aldus geregistreerd en onderhouden actief hun bekwaamheid.
3. Onze medewerkers/leidinggevenden zijn in staat hun resultaten te
presenteren en analyseren en uit die analyse persoonlijke leerdoelen en
leerdoelen voor het team te formuleren.
4. Er is een nieuwe gesprekcyclus ingericht die recht doet aan de
professionele dialoog. Deze dialoog kenmerkt zich doordat er
verantwoording wordt afgelegd aan team en teamleider over behaalde
resultaten en persoonlijke ontwikkeling.
5. Het loopbaanbeleid OOP is uitgevoerd.
6. Er is een nieuw kaderstellend taakbeleid dat voldoende professionele
ruimte creëert voor teams om zich te ontwikkelen.
7. Er is een strategische personeelsplanning voor de gehele Scholengroep.
8. We richten een Opleidingsschool in die medewerkers en teamleiders
faciliteert bij leervragen.
9. ICT-vaardigheden worden onderdeel van het competentieprofiel van alle
medewerkers.
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5.6. Strategisch omgaan met de omgeving
Omgeving
Voor de Scholengroep Carmel Hengelo is het van essentieel belang goede
contacten te onderhouden met de haar omgeving. We definiëren hier omgeving
als:
• Ouders en verzorgers van onze leerlingen;
• Ketenpartners in het onderwijs: in het bijzonder alle toeleverende
basisscholen, ROC van Twente, Hogeschool Saxion en de Universiteit Twente;
• Collega scholen: die binnen de SCC en Samenwerkingsverband 23-02;
• Maatschappelijke instanties, gemeente, kerk, bedrijven en diensten.
Willen we onze doelen bereiken dan kan dit alleen in samenhang met deze
omgeving. We moeten gebruik maken van de aanwezige netwerken, maar vooral
ook verder kijken naar de uitbreiding ervan. We hebben deze omgeving nodig om
verschillende redenen:
Ten eerste: als strategische partner. In het kader van Passend onderwijs hebben we
een stevige taak die we niet anders dan in netwerken met andere scholen en de
Gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente kunnen uitvoeren. De expertise
van het VSO kan ons dienen bij de uitvoering van Passend Onderwijs binnen de
Scholengroep. Aandacht dient uit te gaan naar de band met de Stichting
Openbare Scholengemeenschap Hengelo (OSG). In het kader van afspraken
tussen beide scholen over nieuwbouw, werving, Passend onderwijs, enz. is het van
belang de onderlinge band te verstevigen. Beide scholen hebben bestaansrecht
binnen de regio Hengelo en kunnen derhalve prima naast elkaar bestaan. De
aangekondigde leerlingenkrimp in de regio heeft geen desastreus effect op dat
bestaansrecht. Het is voor de Hengelose leerling van belang dat er in Hengelo een
beroepsgericht VMBO komt met een divers aanbod van profielen. Willen we dat
bereiken dan is samenwerken met de OSG voorwaardelijk.
Ten tweede: onze omgeving dient ons op onze maatschappelijke opdracht scherp
te houden; legitimerend en lerend. Daartoe willen we relevante externe partijen
vragen zitting te nemen in een omgevingsraad die aan dit leren en legitimeren
vorm en inhoud aan gaat geven.

Ouderbetrokkenheid
Een prominente plek is er voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen.
Ouders worden al op veel manieren bij onze scholen betrokken: in ouder- en
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medezeggenschapsraden, in klankbordgroepen, enz. Tevredenheidsonderzoeken
worden systematisch gehouden en de resultaten daarvan laten ouders geen
negatief beeld zien. Maar die betrokkenheid kan dieper en volwassener.
Dat willen we doen door ouders meer verantwoordelijkheid te geven in het proces
van selectie en determinatie. De school zal meer beslisruimte geven aan ouders
door zich meer adviserend en minder selecterend op te stellen.
Dat willen we ook doen door de ouders meer te betrekken bij de ontwikkeling van
hun school. Op het Twickelcollege Hengelo gebeurt dat in een Leerkring met
ouders, leerlingen en medewerkers. We willen binnen onze Scholengroep dit of
soortgelijke initiatieven stimuleren en faciliteren.

Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. Scholengroep Carmel Hengelo heeft een analyse gemaakt van haar
relevante strategische partners en is samenwerkingsverbanden
aangegaan.
2. We hebben een omgevingsraad op het niveau van school en/of
scholengroep.
3. We stimuleren en faciliteren Leerkringen van ouders, leerlingen en
medewerkers.
4. We maken ouders serieus partner in het proces van selectie en
determinatie.
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5.7. Leiderschap en sturing
Anders sturen
We willen anders sturen. In het verleden legden medewerkers rechtstreeks verantwoording af aan de direct leidinggevende. In onze visie is verantwoording afleggen
niet meer een individuele aangelegenheid tussen medewerker en leidinggevende.
In het regelmatig teamoverleg dient de inhoud van die gezamenlijke gedragen
verantwoordelijkheid allereerst aan de orde te komen. Samen (be)hoeden en
leiden we het team. De individuele verantwoording naar de direct leidinggevende
komt daarna: in de formele functionerings- en beoordelings-gesprekken. Dat
vraagt van de leidinggevenden anders om te gaan met het spanningsveld tussen
ruimte geven en sturen. Zij blijven verantwoordelijk voor de teamresultaten, maar
dienen tevens de ontwikkeling van individu en team te faciliteren, o.a. door de
professionals de verantwoordelijkheid te gunnen voor het primair proces1.
We hebben ervaren dat de oude hiërarchische verhoudingen hier niet de optimale
context voor zijn. Willen we ruimte creëren voor het onderling afleggen van
verantwoording en voor het leren en ontwikkelen van medewerkers en leidinggevenden, dan moeten we meer mandaat aan de teams geven. Dat kan alleen als
de leidinggevenden van de teamleiders mandaat afgeven. Dat willen we mogelijk
maken door het huidige directieteam van 4 directeuren en 2 centrale directieleden
op termijn terug te brengen naar 3 directeuren, waarvan één eindverantwoordelijk.
We gaan van drie naar twee managementlagen terug en verdelen mandaten
opnieuw. Leidinggevenden, LC-ers en LD-ers zullen zo hun rollen opnieuw moeten
bepalen en definiëren. En: ermee en erin leren werken. Dat vergt een stevig
persoonlijk ontwikkelplan. Hierbij geldt het principe: een carrièrestap is altijd
verbonden aan een gecertificeerde opleiding. Voor OP en OOP is dat al zo; voor
teamleiders evenwel nog niet. Dat willen we in de komende tijd mogelijk maken.

Gedeeld leiderschap
We willen dat LC-ers en LD-ers beter in positie komen binnen en buiten de teams.
Zij zijn degenen die de kartrekkers zijn in de onderwijsontwikkeling.
Onderwijskundig leiderschap is ook hun zaak. Teamleiders, LC-ers en LD-ers gaan
op dat gebied leiderschap delen. Zij dienen elkaars rol te gunnen en te faciliteren.
Dat is een nieuw en delicaat spel. Dat spel kan pas goed gespeeld worden als
LC-ers en LD-ers een duidelijker mandaat krijgen en leiderschapskwaliteiten
ontwikkelen.
1 “gunnen” in de betekenis van Karmelregel 2
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Meetbaar, kenbaar, zichtbaar:
1. Elk team heeft een functiemix passend bij de specialismen die nodig zijn
voor het programma waarvoor het betreffende team verantwoordelijk is.
De taakverdeling is een zaak van de teams zelf.
2. LC-ers en LD-ers wordt een ontwikkeltraject ‘Onderwijskundig
leiderschap’ geboden.
3. Teamleiders krijgen de gelegenheid om een carrièrestap te maken op de
manier als het OP en OOP: middels een opleidingstraject.
4. Er is een nieuw statuut dat het mandaat (her-) definieert van schoolleiders,
coördinatoren OOP en LC- en LD-docenten.
5. We zijn van drie naar twee managementlagen gegaan:
• 1 team van drie directeuren.
• 16 teamleiders OP en 3 coördinatoren OOP.
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