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BELEIDSPLAN 2010-2015: VALUASCOLLEGE MÉÉR DAN EEN SCHOOL! 
 
Het Valuascollege staat midden in de samenleving en heeft om die reden veel te maken met 
ontwikkelingen zowel buiten de school als daarbinnen. Passend onderwijs, de nieuwe 
referentieniveau’s voor taal- en rekenen, burgerschapsvorming, de invloed van de social 
media en governance zijn enkele externe voorbeelden.  
 
Ook intern maakt het Valuascollege een ontwikkeling door. Een nieuwe organisatie, 
versterkte aandacht voor de kwaliteit van ons onderwijs en ontwikkeling van onze leerlingen 
en begeleiding voor (nieuw) personeel en onze planning vragen veel aandacht.  
 
Het Valuascollege wil vanuit haar eigen kracht en kwaliteit een antwoord vinden op deze 
zaken en heeft om die reden het beleidsplan 2010-2015 geschreven. In essentie geeft dit 
plan het antwoord op de vraag: welk onderwijs hebben onze leerlingen vandaag de dag 
nodig om over enkele jaren als volwaardig medemens in onze maatschappij te kunnen 
functioneren? Aan het antwoord op deze vraag ontleent onze school haar bestaansrecht en 
is ze aanspreekbaar. 
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DE VISIE VAN HET VALUASCOLLEGE 
 
Onze visie:  
Het Valuascollege richt het leren op alle niveaus in langs drie kernwaarden: passie, 
ontmoeten en ertoe doen. Zij vormen de basis van waaruit de betekenisgeving, de resultaten 
en de (leer)gemeenschap worden vormgegeven. Zij maken het Valuascollege uniek als 
school en maken dat iedere medewerker, bezoeker, leerling en samenwerkingspartner ons 
ook als zodanig beleeft.  
 
De kernwaarden hebben gevolgen voor de vormgeving van het onderwijs en de organisatie, 
voor het leiderschap en het medewerkerschap, voor de leerling en voor de gemeenschap 
waarin het Valuascollege actief is en zich verantwoordelijk voelt.  Het Valuascollege wil 
leerlingen laten ervaren dat leren loont, passie prikkelt, autonomie activeert en talent telt. 
 

Valuascollege: plaats van passie 
Het Valuascollege is een plaats waar met passie gewerkt wordt 
en waar men kan werken aan de eigen passie. Waar de liefde 
voor zowel de leerling als het vak voorop staat. 
Dit betekent dat we ambitie en autonomie belangrijke waarden 
vinden, dat we elkaar een podium bieden en uitdagen om dat te 
beklimmen, dat we bovengemiddeld presteren, dat we van ieder 
op zijn eigen vlak hoge verwachtingen koesteren en dat 
leerlingen en medewerkers succesvol zijn in hun 
vervolgstappen. Ook sluiten we aan bij het ontwikkelpotentieel 
en de ambities van de individuele leerling en we hebben ambitie 
en excellentietrajecten hoog in het vaandel staan. In de 
gemeenschap maken we ruimte voor elkaars passie, we stellen 
eisen aan elkaar en we hebben hoge verwachtingen. En we 
hebben plezier in dat wat we doen!  
 

 
Valuascollege: plaats van ontmoeten 
Het Valuascollege is een plaats waar je ontmoet en ontmoet 
wordt op een manier die als zinvol, uitdagend en verrijkend 
wordt gezien. 
Dit betekent dat we sociale verbinding belangrijke vinden. Dat 
we daadwerkelijk deelnemen in samenwerkingsverbanden 
zowel tussen leerlingen over de eigen groepsgrenzen, zuilen en 
onderwijsrichtingen heen als met ouders, medewerkers en met 
externe partijen. Voor de (leer)gemeenschap betekent dit dat 
we groepsgrenzen erkennen maar de uitdaging aangaan om 
daar juist overheen te gaan. De ander is een interessante bron 
van kennis en samenwerking.    
 
 

 
 
Valuascollege: plaats waar je ertoe doet 
Het Valuascollege is een plaats waar iedereen ertoe doet en 
iedereen zich gewaardeerd weet. 
Wij koesteren gezien worden en het gevoel ertoe te doen als 
belangrijke waarde. Dat we daadwerkelijk over iedere leerling 
en medewerker een verhaal kunnen vertellen hoe we hem/haar 
hebben leren kennen als mens. Dat we dat ook vertellen aan 
de leerlingen, medewerkers en ouders. We geven dit beeld 
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mee aan leerlingen die de school verlaten als getuigschrift van 
hun aanwezigheid in de leergemeenschap. We kunnen daarin 
de specialiteiten en opvallende kenmerken benoemen. Voor de 
gemeenschap betekent dit dat iedereen erbij hoort en we 
niemand uitsluiten. Dat we elkaar zien en lef hebben om ons te 
laten zien. Het betekent ook dat we elkaar aanspreken op 
heldere omgangsnormen om een veilig klimaat te bieden.     

 
Ons motto is:  Valuascollege méér dan een school! 
 
 
HET ONDERWIJS OP HET VALUASCOLLEGE 
 
Strategische doelen 2010-2015: 
Om deze visie te realiseren met de focus op onze drie kernwaarden, hebben we een aantal 
strategische doelen en resultaatgebieden geformuleerd als uitgangspunt  voor ons 
onderwijskundige beleid. Belangrijk is leerlingen te laten ervaren dat leren plezierig is en dat 
dit de basis is om goede resultaten te realiseren. 
 
Doorlopende leerlijnen en zorglijnen 
Wij willen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau, kennisniveau en de competenties, 
afgestemd op de instroom vanuit het primair onderwijs, de doorstroom naar de diverse 
leerjaren en de uitstroom naar het vervolgonderwijs. Uitgangspunt  is dat aanbod en 
didactische benadering aansluiten bij eisen vanuit de vervolgopleidingen, de maatschappij 
en de toekomstige beroepen. In de begeleiding van het ontwikkelingsproces staat de 
ontwikkeling van kennis, vaardigheden en attitude centraal. Vanuit de brugklas willen we de 
leerling laten doorstromen naar de meest passende leerweg via goede determinatie en 
keuzeprocessen en hem daarbij begeleiden naar het meest passende diploma. We zetten 
daarbij steeds meer in op onderwijsconcepten voor doelgroepen van leerlingen.  

 
 
Samenwerking 
Docenten en leerlingen zorgen samen voor een activerende leeromgeving die zich kenmerkt 
door samenwerking en een breed scala van activerende werkvormen. Iedereen werkt klas- 
en sectoroverstijgend samen. Samenwerking buiten school wordt gepraktiseerd door middel 
van regionale en internationale contacten. Ook maatschappelijke bewustwording is hierbij 
van belang om goed burgerschap te bevorderen waarvan de maatschappelijke stage een 
belangrijk onderdeel is. Onze kernwaarde 'ontmoeten' komt bij hier duidelijk in terug. 
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Maatwerk 
Maatwerk stelt de leerling centraal, daarom heeft de school een breed en flexibel aanbod 
gerealiseerd om de leerling te prikkelen zijn individuele affiniteit en kwaliteit te ontdekken en 
te ontwikkelen. Onderwijs en begeleiding zijn afgestemd op de individuele behoefte en 
leerstijl van de leerling. Dit impliceert dat het onderwijsaanbod een mix is van vraag- en 
aanbodgestuurde organisatie, waarin ICT en afwisselende werkvormen een belangrijke rol 
spelen. 
 
Samenhang 
De leerling ervaart de samenhang met andere vakken, met aangrenzende leerjaren en met 
andere profielen. Ook ervaart de leerling de samenhang met vervolgopleidingen, 
toekomstige beroepen en de maatschappij. De overlap in het programma wordt beperkt door 
vakoverstijgende modules en projecten. We willen de ontwikkeling in gang zetten van vakken 
naar leergebieden en de samenhang daartussen. De leerling leert in een coöperatieve en 
betekenisvolle leeromgeving waarin hij door afwisselende contexten zijn kennis, 
vaardigheden en houding verder ontwikkelt.  
 
Belangrijke resultaatgebieden op onderwijs  zijn; 

 De verbetering van de onderwijskwaliteit door sturing op 'harde' kengetallen zoals in- 
uit- en doorstroomcijfers, eindexamenresultaten en het rendement in de onderbouw. 
Ook de onderwijstijd is een onderdeel daarvan. Voor de sectoren geldt concreet dat 
de beoordelingen door de Onderwijsinspectie minstens  het niveau 'goed' moeten 
halen. Lesuitval bedraagt niet meer dan 3%; 

 De verbetering van de onderwijskwaliteit door sturing op 'zachte' kengetallen zoals de 
drie kernwaarden, het schoolklimaat, de zorg voor onze leerlingen en de 
tevredenheid van ouders en leerlingen. Voor de sectoren geldt dat meting door 
enquêtes en structurele leerling- en docentevaluaties plaatsvinden en dat de 
resultaten daarvan boven de landelijke benchmark moeten liggen. In een later 
stadium willen we eigen normen formuleren;  

 De ontwikkeling van een ondersteuningsprofiel in het kader van passend onderwijs. 
Leidend hierbij is dat we een onderwijsinstelling zijn die zorg verleent; 

 De ontwikkeling van een taal- en rekenbeleid (met het oog op de nieuwe 
referentieniveau’s taal en rekenen); 

 Een explicitering van burgerschapsvorming onder andere door de uitbouw van de 
maatschappelijke stage. 

 
De opdracht aan de kolommen havo/vwo, vmbo, de Service Unit en teams is om concrete, 
afgeleide doelstellingen, activiteiten en resultaten te formuleren zodat deze resultaten 
gehaald worden en onze visie ook daadwerkelijk zichtbaar wordt in gedrag. Het ontwikkeljaar 
is 2011 en dit betekent dat elk team per medio 2012 een teamplan heeft. In bijlage 1 zijn de 
prioriteiten voor het schooljaar 2012-2013 weer gegeven. 
 
 
PERSONEEL EN ORGANISATIE OP HET VALUASCOLLEGE 
 
Het Valuascollege wil een als kleinschalig ervaren organisatie realiseren vanuit het 
uitgangspunt dat de organisatiestructuur het onderwijs volgt. Deze kleinschaligheid bereiken 
we via de teamorganisatie, waarbij teams worden aangestuurd door een teamleider (zie 
bijlage 2). Het personeelsbeleid krijgt vorm binnen de OGVO-kaders. We hebben hoge 
verwachtingen van onze personeelsleden en zetten in op de ontwikkeling van ons personeel 
vanuit de drie kernwaarden passie, ertoe doen en ontmoeten. Om dit te realiseren richten we 
ons op verbeterde communicatie, meer binding en betrokkenheid en meer rust in onze 
jaarplanning. Hiermee leggen we de verbinding met de tevredenheidsonderzoeken van ons 
personeel.  
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Verbeterde communicatie 
Waar meerdere mensen samenwerken heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid, ook 
met betrekking tot communicatie.  Dat betekent dat alle partijen actief werken aan een goede 
communicatie. Primair zoeken we de communicatie in een goed onderling contact en zoeken 
we elkaar actief op. We spreken elkaar aan op ons gedrag en komen we onze afspraken na. 
Dat geldt onderling maar ook naar leerlingen, ouders en andere partners. Zowel als school 
maar ook als medewerkers beheersen en gebruiken we nieuwe media. We scholen onze 
medewerkers in het gebruik van systemen als social media, internet, Magister en Teletop.  
Ook zoeken we  actief  naar meer ouder- en leerlingenparticipatie in het licht van horizontale 
verantwoording. Daartoe worden werkvormen en thema’s gezocht. Te denken is aan 
klankbordgroepen van leerlingen per leerjaar en ouders per team. Resultaat is dat in 2014 
elke sector of elk team een klankbordgroep van ouders en leerlingen heeft.  
We realiseren vormen waarbij ouders en leerlingen een sterkere band krijgen met school in 
het kader van 'ontmoeten'.  Denk daarbij aan de 'klassieke koorts avonden' of thema- 
avonden georganiseerd door de ouderraad. Resultaat is dat de school minimaal vier (op 
jaarbasis) van dit soort avonden organiseert. 
 

Binding 
Onze school is een ontmoetingsschool. Een plaats 
waarmee elke medewerker zich verbonden en 
betrokken voelt en waar hij of zij zich thuis voelt. Waar 
het plezierig werken is met elkaar. We werken om die 
reden actief aan een klimaat waarbij die binding wordt 
gerealiseerd. Naast formele activiteiten zoals een APV 
of Uitzwaaidag, steken we in op informele activiteiten 
zoals feesten en dergelijke. De personeelsvereniging 
delen we daarbij een voortrekkersrol toe.  
 
Evenwicht in de jaarplanning 
We zijn een veelzijdige school waar activiteiten  
weloverwogen georganiseerd zijn met inachtneming 
van de Wet op de Onderwijstijd.  Dit is een van de 
basisvoorwaarden  voor een goed leerklimaat voor 
leerlingen. Het voorkomen van lesuitval, het goed op 
elkaar afstemmen van activiteiten en zorgvuldig  
plannen zijn hierbij van belang.  
 
 
 

 
Overige activiteiten met betrekking tot personeel 

 Invoering van Active Aging (levensfasebewust) personeelsbeleid. Dit is gericht op 
de begeleiding en ontwikkeling van personeel door middel van doelgroepenbeleid en 
individuele trajecten. We onderscheiden daarbij de volgende doelgroepen: stagiaires 
en lio’s, beginnende docenten, zittende docenten, medewerkers van de Service Unit 
en leidinggevenden (teamleiders en directieleden). Doel is om in 2015 een algehele 
begeleidingsstructuur en loopbaanstructuur voor het gehele personeel geformuleerd 
en geïmplementeerd te hebben. De drie kernwaarden zijn daarbij leidend en de 
opleiders hebben hierbij een centrale rol. 

 Extra aandacht voor de uitvoering van  ontwikkelgesprekken waarbij het voeren van 
deze gesprekken verschuift van onderwijsdirecteuren naar teamleiders. Doel is om 
met elke medewerker minimaal eenmaal per jaar een ontwikkelgesprek te voeren. 
Reflectie op onze drie kernwaarden is onderdeel van de ontwikkelgesprekken. 
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 In samenwerking met OGVO ontwikkelen wij een eenvoudiger taakbeleid om onze 
besturingsfilosofie (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk 
in de organisatie) mogelijk te maken. In 2014 is dit gereed. Belangrijke punten hierbij 
zijn taak-ontstapeling en herverdeling van taken. 

 De directie zoekt actief  naar het toepassen van andere onderwijsfuncties zoals de 
inzet van onderwijsassistenten. Er wordt ingezet op overheveling van taken met een 
administratief karakter vanuit het onderwijs naar de Service Unit  en op verkleining 
van de deeltijdratio. 

 Het voorkomen van ziekteverzuim is een belangrijke pijler van ons personeelsbeleid. 
Teamleiders spelen daarbij een steeds belangrijker rol als casemanager en worden 
daartoe opgeleid. Doel is dat het ziekteverzuim wordt teruggebracht van nu ca. 6% 
naar 4% in 2015. 

 De directie zet actief in op de ontwikkeling van teamleiders en van personeel uit de 
Service Unit. Ook sturen we  op het voldoende scholen van personeelsleden in 
verband met natuurlijk verloop in cruciale functies (1e graads docenten, decanen, 
zorgcoördinatoren enz.) in onze organisatie.  

 In 2012 zijn alle docenten benoemd in een docentfunctie. Dat betekent dat dan ook 
het traject S12 naar LD is afgerond en wordt gewerkt met de functiemix. Resultaten 
uit het in 2009 gehouden medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn geanalyseerd. 
Op basis hiervan worden verdere activiteiten vastgesteld op het gebied van 
communicatie, de aanspreekcultuur en jaarplanning.  

 
BEHEER/ ICT/FINANCIËN OP HET VALUASCOLLEGE 
 
Het voeren van een gezonde financiële huishouding is leidend, zodat de continuïteit van het 
Valuascollege gewaarborgd is. Concreet betekent dit dat het Valuascollege streeft naar een 
maximalisering van haar eigen beleidsruimte binnen een nulbegroting.  
 
In 2010-2015 zet de directie in op verbetering van de formatie- en planningsproces met het 
doel om uiteindelijk in de laatste schoolweek gereed te zijn met de roosters. 
 
Kwaliteitszorg maakt van bovenstaande een integraal onderdeel uit. Een beleidsplan wordt  
vastgesteld en diverse enquêtes vinden plaats zowel voor leerlingen, ouders en 
personeelsleden. Ook wordt aansluiting gezocht bij het systeem van ‘vensters voor 
verantwoording’. Dit systeem moet uiterlijk 2011 operationeel zijn. 
 

ICT is voor het Valuascollege geen doel maar 
een middel dat processen ondersteunt en 
onderwijs mogelijk maakt. Concreet investeren 
we s in een uitbreiding van het aantal pc’s: in 
2014 wordt een leerling/pc ratio van 5 behaald 
en streven we naar een bezetting van 
beamer/smartboard/lokaal ratio van 1 op 3. Ook 
vernieuwden we het netwerk per medio 2012. 
Actief implementeren we ICT-toepassingen  op 
uitgebreide schaal binnen het leren  en werken 
voor onze leerlingen en medewerkers. 
Innovaties gaan we daarbij niet uit de weg zoals 
het gebruik van I-pads, social media en algehele 
digitalisering van onze lesmethoden en 
ondersteunende systemen. 
 
Voor de huisvestingssituatie geldt een 
verbeterde Warmte Koudeopslag-installatie als 
absolute prioriteit welke medio 2011 
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gerealiseerd is. Daarnaast zetten we in op verbetering van een aantal knelpunten zoals 
toiletgroepen, mediatheek, werkplekken, kantines, in- en uitgangen en dergelijke. Ook 
investeren we tot 2015 in de aankleding van het gebouw en onderzoeken we de aanleg van 
een kunstgrasveld.  
 
In 2011 vindt de wettelijk vereiste risico-inventarisatie RI&E plaats en wordt een nieuw plan 
van aanpak opgesteld. Daarmee ontstaat de basis voor een verantwoord beleid op het 
gebied van arbeidsomstandigheden. In de komende jaren voeren we dit plan van aanpak uit. 
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BIJLAGE 1 De planning voor het schooljaar 2012-2013 
 
 

 

 

Onderwijs: 

 

 de leerling in beeld krijgen: uitbouwen risicoprofiel waarbij ontwikkelingen mbt rtti-

slob-mentoraat-muiswerk worden betrokken. Centrale gedachte: op naar een meer 

leerlinggerichte ped/did. 

 Verscherpte sturing op onze opbrengsten: analyse, realisatie plannen van aanpak, 

nemen van maatregelen ter verbetering hiervan. In alle teams en secties worden de 

resultaten besproken en activiteiten ontwikkeld. VMBO extra aandacht 

 De ontwikkeling van het ondersteuningsprofiel van de school. Gereed per januari 

2013 

 Uitbouw reken- en taalbeleid door middel van muiswerk (korte termijn) en 

werkgroep 

 Ontwikkeling leermiddelenbeleid (oa via pilots met ipads) 

 Ontwikkeling ouderbetrokkenheid 
 

Personeel: 

 

 ontwikkelgesprekken: elk personeelslid heeft in schooljaar 2012-2013 minimaal een 

ontwikkelgesprek. 

 voorbeeldgedrag: elke leidinggevende spreekt actief medewerkers aan op gedrag en 

laat dat zelf in woord en daad zien. 

 Focus op voorkomen ziekteverzuim. 

 Implementeren reviewproces met teamleiders, teamplannen maken 

 Beleid zittend personeel ontwikkelen (active aging) 
 

 

Beheer en dergelijke: 

 

 inrichting kantines, mediatheek, teamkamers. Gereed per juni 2013 

 klimaat oudbouw 

 ict: uitbouw netwerk, in elk lokaal een smartboard. Gereed per juni 2013 

 kwaliteitszorg: vensters voor verantwoording uitbouwen, indicatoren ontwikkelen, 

implementatie managementtool 
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BIJLAGE 2 

 

Evaluatie 2010-2015        voorjaar 2014 

 

 

Over het algemeen zijn we als directie tevreden over de resultaten uit het beleidsplan die zijn 

behaald. Medewerkers weten/ervaren op hoofdlijn welke koers het Valuascollege vaart. Denk 

daarbij aan onze slogan, het gebruik van de drie kernwaarden, de focus op opbrengstgericht 

werken (de basis op orde), maar ook dat er wordt gewerkt aan de “’zachte” kant van de 

organisatie. Onze harde rendementscijfers in het algemeen, de lage ziekteverzuimcijfers van 

de afgelopen jaren, de lage uitvalcijfers, de leerling- en oudertevredenheid en het predicaat 

excellent voor het havo bevestigen dat in onze optiek. Ook de veelheid aan activiteiten voor 

onze leerlingen, maar ook voor medewerkers onderstrepen onze slogan”meer dan een school” 

Op het gebied van beheer en financiën zijn we zeer tevreden: we realiseren over de gehele 

periodes zwarte cijfers, de kantines en aula zijn ingericht met nieuw inventaris en elk lokaal is 

ingericht met een pc en beamer. De ict-ambitie wordt gerealiseerd daar waar het de kwantiteit 

betreft (diverse ratio’s worden gerealiseerd). In het overzicht hierna staat aangegeven wat wel 

of wat (nog) niet is gerealiseerd. 

 

Ook constateren we dat er nog veel te doen is en dat diverse zaken nog aandacht behoeven. Te 

noemen zijn: 

 

 extra aandacht voor active aging: doelgroepenbeleid personeel; 

 tevredenheidsonderzoek personeel; 

 een verdiepingsslag met betrekking tot leren (cultuuromslag), de lerende organisatie; 

 een verduurzaming en borging van diverse onderwijskundige projecten en de 

samenwerking met onze externe partners; 

 een verder concretisering van onze kernwaarden; 

 leermiddelenbeleid; 

 verbetering kwaliteitsbeleid: meer systematisch en meetbaar maken, zelfevaluatie 

moet daarbij een plaats krijgen; 

 de compleetheid van besluiten kan beter: het resultaat hebben we goed voor ogen, de 

weg ernaar toe niet altijd; 

 het onderwijsrendement vmbo mag beter (ambitieniveau ligt wat genuanceerder t.o.v 

havo/vwo); 

 de kwaliteit van ons ict-netwerk laat te wensen over 

 

 

De evaluatie vindt plaats op hoofdlijn met de indicatoren: afgerond, op koers, behoeft 

aandacht. 

 

ONDERWERP INDICATOR OPMERKING 

ONDERWIJS   

leerling in beeld cq sturen op ped/did 

klimaat 

Op koers Inrichting LVS: uitbreiden met 

RTTI-SLOB-mentoraat  

Lln-besprekingen  

sturing opbrengsten Op koers 

 

Borging kwaliteitszorgsysteem 

en trendoverzichten 

ondersteuningsprofiel afgerond Afgerond januari 2014 
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0 

taal en Rekenen Op koers Via Muiswerk en coördinatoren 

leermiddelenbeleid Behoeft aandacht Speerpunt 2013-2014 

veilig leerklimaat Op koers 

 

Gezonde & veilige school 

uitbouwen en veilige 

leeromgeving is aandachtspunt 

   

PERSONEEL   

ontwikkelgesprekken Op koers Speerpunt 2013-2014: 

gesprekscyclus behoeft aandacht 

voorbeeldgedrag Behoeft aandacht Aanspreken, te laat komen 

ziekteverzuim afgerond Medio 2013: 3,9%;  

reviewproces afgerond 

 

Speerpunt 2013-2014 en 

teamplannen monitoren 

   

BEHEER   

inrichting Op koers Ca 80% gerealiseerd; 

buitenterrein, bordessen, wc’s 

draaideur Afgerond  

ict Afgerond Elk lokaal ingericht 

tablets Op koers 3 pilots draaien 

   

ALGEMEEN   

Indicatoren ontwikkelen om waardes 

te meten 

Behoeft aandacht In reviewproces tele’s en 

managementtool;  

Registratie onderwijstijd afgerond  

Analyses enquêtes noodzakelijk Behoeft aandacht Trendanalyses om beleid te 

formuleren 

Excursiesbeleid implementeren afgerond  

Ouderbetrokkenheid implementeren 

bijv klankbordgroepen 

afgerond Er zijn diverse klankbordgroepen 

benoemd 

Meer aandacht voor zittend personeel Behoeft aandacht Enquête in ontwikkeling 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek 

herhalen 

Behoeft aandacht Via OGVO in 2013-2014 

Vensters voor Verantwoording afgerond  

RI&E afgerond Plan van aanpak gereed en 

uitgevoerd 

communicatie Op koers Oa via werkgroep 

 afgerond Website gerealiseerd, Magister, 

Valuactueel  

   
 
 
Algemeen: herziening beleidsplan 2010-2015: voorjaar 2014 
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 BIJLAGE 3 De organisatiestructuur van het Valuascollege 
 

Structuur 
Het Valuascollege kent twee 
onderwijssectoren en een 
Service Unit, aangestuurd door 
de campusdirecteur. De 
onderwijsdirecteuren vmbo en 
havo/vwo hebben in een 
sectorplan aangegeven welke 
ontwikkelingen de komende 
jaren plaatsvinden. De 
nagestreefde vergroting van 

autonomie van sectoren en teams zorgt voor kleinschaligheid en daagt personeelsleden uit 
ontwikkelingen ter hand te nemen. Aan elke sector (vmbo, havo/vwo) is een kenniscentrum 
verbonden.  De Directeur Algemene Zaken heeft in een sectorplan de koers voor de 
komende jaren aangegeven. 
 
In de staf zijn twee adviescentra ingevoerd:  

 de stuurgroep/staf die onderwijskundig adviseert; 

 het kenniscentrum dat de sector ondersteunt en adviseert op het gebied van leren 
leven, leren kiezen en leren leren vanuit de 2e lijn. 

 
 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden, taken en 
middelen van de teams 
De kernopdracht van een team is het ontwerpen, 
vormgeven, uitvoeren en verantwoorden van het 
onderwijs en de begeleiding van een bepaalde groep 
leerlingen binnen de school. Voor een verdere 
uitwerking is de basisgedachte het vliegermodel. 
Hierbij worden bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, evenals taken en middelen als 
onlosmakelijk geheel aan elkaar verbonden. In 
onderstaand teamprofiel worden de buitengrenzen 
hiervan geschetst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taken 
Teams binnen het Valuascollege zijn verantwoordelijk voor de volgende taken: 
 

1. Onderwijs: onderwijsontwikkeling in samenhang met andere teams en sectoren, 
vormgeving onderwijsaanbod, onderwijskundig klimaat, toegangs- en 
overgangsregels, introductie, werkweken, projecten, resultaten, effect en kwaliteit. 
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2. Leerlingbegeleiding/zorg: studieplanning, studiebegeleiding, studievaardigheden, 
cijferregistratie, leerlingvolgsysteem, mentoraat, keuzebegeleiding, gespecialiseerde 
begeleiding binnenkaders zorgstructuur. 

 
3. Organisatie: klassensamenstelling, toetsorganisatie, onderhoud leeromgeving, 

scholing en deskundigheidsbevordering, leerlingvolgsysteem, contacten met ouders, 
eigen professionalisering en proces van teamleren; t.z.t. ook opvang bij kortdurende 
ziekte of afwezigheid mogelijke verantwoordelijkheid. 

 
Middelen 
De campus kent een begroting. Aan de inkomstenkant zijn de overheidsmiddelen van belang 
en  projectgelden van derden. Aan de uitgavenkant kent de begroting een materieel gedeelte 
en een personeel gedeelte. Een verdeelsleutel bepaalt welke middelen beschikbaar zijn voor 
materieel dan wel voor personeel met de kanttekening dat bestemmingsgelden of 
projectgelden volledig worden doorgesluisd. De verdeling over de onderwijssectoren en 
Service Unit wordt met een nader te ontwikkelen verdeelsleutel geregeld. 
 
Bevoegdheden 
Een team mag alle besluiten nemen die nodig zijn om de eigen verantwoordelijkheid waar te 
maken onder de onderstaande voorwaarden: 

 het past binnen de doelstellingen en het beleid van de OGVO, campus en sector; 

 het sluit aan bij andere teams; 

 het past binnen de wettelijke kaders; 

 het past binnen het eigen budget; 

 het borgt de herkenbaarheid voor leerlingen; 
 
Indien de teambeslissingen interfereren met het werk van andere teams of functionarissen, 
voert  het team overleg gericht op overeenstemming. Dit vraagt dus samenwerking tussen 
teams en doet een beroep op de verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar. Nadrukkelijk 
is van belang de horizontale en verticale afstemming in de organisatie teneinde doorlopende 
leerlijnen voor leerlingen te waarborgen. Het CMT ziet hier op toe en zal, indien nodig, 
definitieve besluiten nemen in overleg met de CMR 
 
Verantwoordelijkheden 
Bij bevoegdheden horen verantwoordelijkheden. In eerste instantie zijn teamplannen en 
sectorplannen basisdocumenten voor verantwoordelijkheden. Hierin staat het voorgenomen 
beleid vermeld en de kaders. Deze documenten zijn dan ook basis van evaluatie of 
bevoegdheden correct zijn gebruikt en of afgesproken ontwikkelingen ter hand zijn genomen. 
Jaarlijks wordt geëvalueerd en bekeken of teams binnen kaders en teamopdracht zijn 
gebleven.  
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