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Voorwoord 
 
 
In dit strategisch beleidsplan 2013-2018 zet Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot haar koers uit. De 
koers 2013-2018 sluit aan op het beleid van 2008 tot 2012. In 2008 hebben we geformuleerd dat 
leren bij Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot zin heeft. Vanaf 2013 trekken we deze draad door. 
Centraal staat immers de persoonlijke groei van (jonge) mensen. We hebben vertrouwen in mensen, 
onze leerlingen en onze professionals. We vinden dat iedere leerling tot haar of zijn recht moet 
komen. Het omgaan met verschillen tussen leerlingen is dan ook een heel belangrijke doelstelling in 
de komende jaren.  
 
We streven ernaar dat de veranderingen die door leren worden gerealiseerd duurzaam zijn. En we 
gaan duurzaam om met onze omgeving. Die omgeving is voor ons van groot belang omdat de school 
er deel van uitmaakt. We zoeken daarom verbinding met de regionale, landelijke en globale 
omgeving. We bereiden ons ook voor op de toekomst. Daarom blijven we innoveren. Het 
belangrijkste wat wij voor leerlingen en onze omgeving toe te voegen hebben, is professionaliteit. 
Op basis van vertrouwen geven we daar ruimte aan, vragen we verantwoordelijkheid en stellen we 
eisen aan professionaliteit.  
 

“Wanneer je een schip wilt bouwen,  
breng dan geen mensen bij elkaar  
om het hout te slepen, 
het werk voor te bereiden en de taken te verdelen, 
maar leer mensen te verlangen naar de eindeloze zee.” 
(Antoine de Saint-Exupéry).  

 
De ideeën en doelen die in deze notitie zijn samengebracht, komen voort uit de gedachten en 
ervaringen van heel veel betrokkenen. Veel medewerkers van Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot 
en een groot aantal belanghebbenden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand 
komen van de inhoud van deze notitie. Het streven naar goed voortgezet onderwijs voor leerlingen 
in onze regio is daarbij de belangrijkste drijfveer geweest. Dat verlangen blijft ons leiden bij onze 
koers.  
 
Als je de koers bepaalt, ga je van algemeen (Waar gaan we naar toe? Wat zijn de belangrijkste 
plaatsen waar we langskomen?) naar specifiek, vooraf in de planning en ook tijdens de reis. Behalve 
dat we willen weten waar we naar toegaan en waar we ons door laten leiden en inspireren, stellen 
we ook al een aantal meer specifieke punten vast die we onderweg zeker tegen willen komen en 
voor elkaar willen krijgen. Deze notitie geeft niet alleen antwoord op fundamentele vragen, maar 
ook invulling aan belangrijke strategische thema’s. Zo vormt deze notitie de basis voor verdere 
uitwerking, in de planfase tijdens schooljaar 2012-2013 en eveneens daarna. In de planfase wordt 
deze notitie aangevuld en compleet gemaakt met een schoolplan waarin de vestigingsplannen van 
het Heerbeeck College en Kempenhorst College en het bedrijfsplan van Voortgezet Onderwijs Best-
Oirschot worden opgenomen.  
 
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot is een Rijnlandse organisatie. Dat wil zeggen dat de inhoud van 
onze activiteiten, werken voor de groei en ontwikkeling van jonge mensen, en aandacht voor 
professionaliteit om dat te bereiken leidend zijn. Hoewel kengetallen er zijn om dat te 
ondersteunen en om te bepalen of we nog op koers liggen, staan er geen in deze notitie. We zijn 
vooral geïnteresseerd in het verhaal voor en achter de kengetallen. Gewenste en merkbare 
resultaten komen in de uitwerking van de schoolplannen aan de orde. 
 
Centraal staat ons verlangen. Dat verlangen is gebaseerd op persoonlijke groei van jonge mensen als 
unieke personen, op basis van betrokkenheid en vertrouwen en door te verbinden en te vernieuwen. 
Het verlangen is ieder kind het beste voortgezet onderwijs te bieden. 
 
 
Ton Broeren 
Algemeen Directeur/Bestuurder 
Best, december 2012
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1. Waarom bestaan wij? 
 
 
 
Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot draagt doelgericht bij aan de groei en 
ontwikkeling van jonge mensen. 
 
 
 
Onze missie geeft de kern aan waar het in onze organisatie om draait:  
de groei en ontwikkeling van jonge mensen.  
 
V.O. Best-Oirschot biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin leerlingen hun talenten 
ontdekken en ontwikkelen zodat ze uitgroeien tot zelfbewuste jongeren die hun leerproces kunnen 
sturen, verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes en een waarde(n)volle bijdrage leveren 
aan de samenleving.  
 
V.O. Best-Oirschot brengt jongeren begrip en respect voor andere mensen bij door een open school 
te zijn waarin je leert met, van en voor elkaar.  
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2. Op welke ontwikkelingen bereiden we ons voor? 
 
 
Ontwikkelingen volgen elkaar snel op in onze samenleving en de meningen daarover nog sneller. Op 
welke trends en ontwikkelingen moeten we ons voorbereiden? V.O. Best-Oirschot heeft zowel 
binnen de beide scholen als daarbuiten bij externe betrokkenen geïnventariseerd welke relevante 
ontwikkelingen men ziet: ontwikkelingen die nu of in de toekomst bepalend zijn voor de 
organisatie. Daarbij maken we een onderscheid tussen algemene en regionale ontwikkelingen. Bij 
het formuleren van onze visie en doelstellingen hebben we ons hierdoor laten inspireren1. 
 
 

2.1. Algemene trends 
 

 
 Individualisering en flexibele netwerken 
 

 
wegvallen van oude verbanden, meer ruimte 
voor persoonlijke invulling van waarden, 
flexibele en virtuele netwerken, school als één 
van de weinige socialiserende instituties 
 

 
 Internationalisering 

 
Nederland als handelsnatie, open en 
competitieve wereldmarkt, opkomende 
economieën in Azië, gevolgen voor 
loopbaancompetenties: talen spreken, kunnen 
omgaan met verschillende culturen 
 

 
 Naar een kennis- en diensteneconomie 

 
afname van werkgelegenheid in agrarische 
sector en industrie, meer werk in distributie en 
dienstverlening, meer hoger opgeleiden nodig, 
verstevigen basiskennis en zgn. advanced skills 
 

 
 Werken in bèta en techniek 

 

 
te weinig jongeren kiezen voor een technische 
opleiding, fors tekort aan werknemers in 
technische sector: zowel in kennisintensieve 
organisaties als in maakindustrieën 
 

 
 Hoger opgeleid en sturing op betere 

prestaties 

 
Nederlandse jongeren steeds hoger opgeleid, 
ministerie van OCW stuurt steeds meer op 
kwaliteit, sterk accent op hoge prestaties en 
excellentie 
 

 
 Veranderende leerlingpopulatie 

 
meer leerlingen naar havo en vwo, minder 
leerlingen naar beroepsgerichte leerwegen van 
het vmbo, meer leerlingen met LWOO in vmbo, 
invoering passend onderwijs, meer 
differentiatie in onderwijs nodig  
 

 
 Digitalisering en beeldcultuur 

 
school niet langer de enige kennisbron, mensen 
communiceren meer via beelden, beeldcultuur 
dominant in leefwereld van jongeren, 
mediawijsheid van jongeren wordt overschat  
 

                                                 
1 In bijlage 1 staat een nader uitgewerkte beschrijving van de beschreven ontwikkelingen. 
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 Ontgroening en vergrijzing 

 
in 2025 is ongeveer 20% van de totale bevolking 
ouder dan 65 jaar, vrouwen krijgen minder en 
later kinderen (ontgroening), tekorten op de 
arbeidsmarkt, bv in de zorg 
 

 
 Complexiteit overheidsbeleid en 

bezuinigingen 

 
cumulatie beleidsmaatregelen ministerie OCW, 
neveneffecten van beleidskeuzes, opeen-
volgende wijzigingen en wisselingen van beleid 
van overheden, structurele bezuinigingen en 
stille bezuinigingen  
 

 
 
2.2 Regionale trends  
 

 
 Strijd om de leerling 

 
Nederlandse bevolking ontgroent, verschillen 
tussen provincies en regio’s, krimp in Brabant 
vooral op platteland en perifere landelijke 
gebieden, gevolg: toenemende concurrentie 
tussen scholen 
 

 
 Toptechnologie 

 
Brainport, behoefte aan internationale 
kenniswerkers en kundige vakmensen, 
competenties als ondernemerschap en 
creativiteit, randvoorwaarden als aantrekkelijke 
woon- en werkomgeving  
 

 
 Zorg 

 
bovengemiddelde groei van het aantal ouderen 
in Brabant, hogere zorgvraag, werving werkers 
in de zorg, medische technologie, samenwerking 
professionele en informele zorg  
 

 
 Natuur en groen 

 
schaalvergroting en intensivering, investering in 
duurzame bedrijfsvoering, verbreding van 
bedrijfsactiviteiten (bv recreatie, zorg, 
kinderopvang) 
 

 
 Samenwerking tussen scholen 

 
samen kwaliteit van onderwijs versterken, 
horizontale samenwerking: met andere scholen 
voor voortgezet onderwijs (bv in 
samenwerkingsverband ORION), verticale 
samenwerking: met basisscholen en 
vervolgopleidingen  
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3. Wat is onze visie op leren en onderwijs? 
 
(uitdaging, samenhang en duurzaamheid) 
 
  
Onderwijs bereidt jonge mensen voor op leven, leren en werken in de toekomstige samenleving. 
Onze onderwijsvisie houdt hiermee verband en is gericht op leren in een uitdagende omgeving, 
leren in samenhang en duurzaam leren. Deze visie vormt het ankerpunt bij de inrichting van ons 
onderwijs. 
  
 
3.1 Uitdaging in leren 
 
Ieder mens wil groeien en zich ontwikkelen. Mensen leren en groeien in een uitdagende en veilige 
leeromgeving waarin ruimte is voor hun leervragen. We willen leerlingen motiveren en stimuleren 
hun talenten en mogelijkheden op cognitief, communicatief en creatief gebied maximaal te 
ontwikkelen. Dit doen we door uitdagende doelen te stellen aan alle leerlingen en ons onderwijs af 
te stemmen op de interesse, het tempo en het niveau van iedere leerling. Doelen stellen betekent 
ook de voortgang in het bereiken ervan goed monitoren. Feedback en reflectie zijn daarom 
belangrijke elementen in ons onderwijs: leerlingen krijgen voortdurend feedback op hun leerproces 
zodat ze inzicht krijgen in hun sterke en zwakke punten en met behulp hiervan hun leerproces 
kunnen bijsturen.  
 
 
3.2 Leren in samenhang 
 
Leren doe je soms alleen, maar meestal samen, zowel in als buiten een schoolse omgeving. 
Aangezien leren in samenhang leerstof voor leerlingen betekenisvoller en begrijpelijker maakt, 
zorgen we voor samenhang in ons onderwijsaanbod, bijvoorbeeld samenhang tussen verschillende 
vakken of leergebieden en tussen leerjaren. Ook zorgen we voor verbinding tussen school en 
omgeving. Het verbinden van leren in en buiten de school zorgt er niet alleen voor dat kennis 
betekenis krijgt, maar ook dat kennis beter beklijft. Tevens sluiten we daarmee aan op  
ontwikkelingen in onze regio waarin technologie, duurzaamheid en globalisering een prominente rol 
spelen. Dit betekent dat we ontwikkelingen in onze omgeving volgen en partnerschappen met 
bedrijven, instellingen en basis- en beroeps- en wetenschappelijk onderwijs aangaan of 
intensiveren. 
 
 
3.3 Duurzaam leren 
 
Onze scholen bereiden leerlingen voor op de wereld van morgen. Wij zorgen ervoor dat leerlingen 
kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst waarin zij en toekomstige generaties kunnen leven 
en werken. We leren onze leerlingen vanuit verschillende perspectieven analyseren en reflecteren 
op de gevolgen van keuzes voor de eigen toekomst en die van anderen. Mede hierdoor worden 
leerlingen zich bewust van het belang van een duurzame samenleving en leveren ze een bijdrage 
daaraan. Duurzaamheid heeft voor ons ook een sociale dimensie: het versterken van relaties met 
anderen in je omgeving. We streven daarnaast naar duurzame leerresultaten. We zorgen voor 
contextrijk onderwijs waardoor kennis en vaardigheden over een langere periode blijven bestaan. 
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4. Waar gaan we voor?  
 
We streven ernaar dat onze leerlingen slagen met het voor hen hoogst haalbare diploma. Leerlingen 
die op onze scholen onderwijs hebben genoten, hebben de competenties in huis om succesvol te 
zijn in het vervolgonderwijs. Ze hebben zelfkennis en zelfvertrouwen, staan in verbinding met 
anderen en hun omgeving en kunnen van daaruit hun passie, talenten en creativiteit gebruiken om 
oplossingsgericht te werken aan toekomstige uitdagingen. Onze leerlingen krijgen inspirerend en  
eigentijds onderwijs dat wordt verzorgd door professionele medewerkers in een professionele 
organisatie.  
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5. Waar staan wij voor? 
 
(betrokkenheid, vertrouwen, verbinding en vernieuwing) 
 
Onze missie en visie zijn verbonden met onze kernwaarden. Kernwaarden geven de identiteit van 
onze organisatie aan. Ze beschrijven het hoe en waarom van ons handelen met leerlingen, ouders, 
organisaties in onze omgeving en met elkaar. Wij staan voor de volgende kernwaarden:  
betrokkenheid, vertrouwen, verbinding en vernieuwing. Deze waarden zijn leidend voor ons denken 
en handelen. 
 
 Betrokkenheid 
 

We staan voor een leer-, leef- en werkgemeenschap waarin aandacht en respect voor elkaar en 
voor onze omgeving vanzelfsprekend zijn. We waarderen elkaars inbreng en rol en vullen elkaar 
aan waar nodig of wenselijk is. Leerlingen voelen zich op onze scholen gezien, gekend en 
gewaardeerd. We zijn steeds op zoek naar leerroutes en programma’s die recht doen aan de 
verschillen in leerstijl, interesse en talenten tussen leerlingen. We betrekken leerlingen bij het 
voortdurend verbeteren van het onderwijs en dagen ouders uit actief bij het leerproces van hun 
kinderen betrokken te zijn. 
 

 Vertrouwen 
 

We werken en leren samen met en voor onze leerlingen op basis van vertrouwen. In een veilige 
en positieve omgeving kunnen leerlingen en medewerkers zich blijven ontwikkelen. 
Medewerkers hebben dan ook vertrouwen in zichzelf, elkaar en onze leerlingen. Dat vertrouwen 
stralen we uit bij alles wat we doen. Doordat we zeggen wat we doen, doen wat we zeggen en 
ons daarover verantwoorden, kan onze omgeving op ons bouwen. Zo zorgen we voor duurzame 
relaties met leerlingen, ouders, andere betrokkenen en elkaar.  

 
 Verbinding 
 

We geven vorm aan een krachtige leeromgeving die leerlingen uitdaagt het beste uit zichzelf te 
halen. Daarbij richten we onze blik naar buiten en zoeken nadrukkelijk verbinding met bedrijven 
en instellingen om betekenisvol onderwijs te realiseren. Verbinding betekent voor ons niet 
alleen samenwerking, maar ook rekening houden met je omgeving. Door onderwijs en 
voorbeeldgedrag leren we leerlingen bewust en verantwoord om te gaan met hun omgeving, 
zowel op het gebied van (sociaal) leefklimaat als milieu. 

 
 Vernieuwing 
 

We spannen ons in om nieuwe onderwijskundige inzichten en ICT-ontwikkelingen toe te passen 
om de onderwijskwaliteit doorlopend te verbeteren en inspirerend onderwijs te realiseren. We 
stimuleren daarbij elkaars creativiteit in denken en handelen. We geven elkaar de ruimte om 
creatieve ideeën te ontwikkelen, nemen daarbij gepaste risico’s en gaan actief op zoek naar 
feedback zodat we leren van elkaar. We zoeken naar nieuwe varianten om de effectiviteit van 
het onderwijsleerproces te vergroten en vraagstukken op te lossen. Onze creatieve vaardigheden 
bieden de flexibiliteit die nodig is om onzekerheid om te zetten in kansen.  
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6. Welke kwaliteiten hebben we nodig om onze visie waar te maken? 
 
(professionals, veiligheid en kwaliteit) 
 
 
De ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Wij willen op onze scholen een klimaat creëren 
waarin zo optimaal mogelijk kan worden geleerd. Samen met de kernwaarden helpen de 
onderstaande kwaliteiten ons om onze visie op onderwijs en onze ambities te realiseren.   
 

 
 We zijn professionals 
 

De kwaliteit van medewerkers is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Door hun 
vakmanschap dragen ze doelgericht bij aan de groei en ontwikkeling van jonge mensen. We 
beschouwen onze medewerkers als professionals en zien professionaliteit als een attitude: 
medewerkers ontwikkelen zich voortdurend om het leerproces van leerlingen te verbeteren. 
Medewerkers houden kennis en vaardigheden over hun vak, didactiek en pedagogiek dan ook 
actueel. Daardoor wordt een goede basiskwaliteit gewaarborgd en kunnen we inspelen op 
veranderingen. Een professionele attitude houdt verder in dat we resultaatgericht zijn, 
feedback vragen en geven, elkaar aanspreken in een open dialoog en transparant zijn in onze 
verantwoording.  
 

 We creëren een veilige leeromgeving 
 

Eén van de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren, is je veilig voelen. In onze 
vestigingen zorgen we voor een sfeer van vertrouwen en een fysiek en sociaal veilige omgeving. 
Heldere afspraken maken en deze nakomen dragen bij aan zo’n omgeving. Persoonlijke 
aandacht telt en fouten maken mag, als je er maar van leert. Daardoor kunnen en willen 
leerlingen en medewerkers zich voortdurend ontwikkelen. De begeleiding van leerlingen is 
intensief. We hebben hart voor onze leerlingen en zijn eerlijk, consequent en ruimhartig.  

 
 
 We richten ons op kwaliteit 
 

We zorgen voor een goede basiskwaliteit en voldoen dus (ruim) aan de normen die de overheid 
stelt. Secundaire processen worden optimaal verzorgd zodat anderen zich volledig kunnen 
richten op het primaire proces. We zorgen  voor goede randvoorwaarden als leerlinggerichte 
roosters en duidelijke en tijdige communicatie. Omdat onderwijs diverse wettelijke en 
maatschappelijke  vragen en opdrachten krijgt, is het van belang onze koers helder voor ogen te 
hebben en op grond van onze visie prioriteiten te stellen. Bij het wegen van de verschillende 
belangen, hanteren we de volgende uitgangspunten: 
a) onderwijskundige doelstellingen zijn leidend voor alle beleidsterreinen; 
b) leerlingbelang gaat boven medewerkersbelang; 
c) we verbinden onze maatschappelijke opdracht op een intelligente manier aan onze eigen 

inzichten en als het erop aankomt, gaat onze maatschappelijke opdracht voor. 
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7. Strategische thema’s 
 
 
 
V.O. Best-Oirschot wil invulling geven aan haar bestaansrecht. We willen onze visie en 
kernwaarden vertalen naar het onderwijs. Daarom maken we keuzes waar we ons in de  
komende jaren op richten en waar we extra aandacht aan schenken. Dit doen we door te  
kiezen voor enkele strategische thema’s en daarbij aan te geven hoe we daar in de komende  
jaren vorm aan willen geven.  
 
 
 
V.O. Best-Oirschot stelt zich ten doel leerlingen voor te bereiden voor op een waarde(n)volle plaats 
in de samenleving en op een succesvolle schoolloopbaan in het vervolgonderwijs. Om dat te 
realiseren, maken we afspraken over de kwaliteit die we willen bieden en het gedrag dat nodig is 
om onze doelen te behalen. Hierbij richten we ons op dertien thema’s verdeeld over onderwijs, 
personeel, organisatie, kwaliteitszorg, bedrijfsvoering, financiën en communicatie. 
 
 

7.1 Onderwijs: de kern  
 
(basiskwaliteit, omgaan met verschillen, zin geven aan leren, duurzame ontwikkeling, 
globale oriëntatie en innovatie)  
 
Zes van de dertien thema’s liggen op het terrein van onderwijs: basiskwaliteit op orde, omgaan met 
verschillen, zin geven aan leren, duurzaamheid, globalisering en impuls aan innovatie.  
 
 
Onderwijs 
Basiskwaliteit op orde: de basisvoorwaarde (thema 1) 
 

V.O. Best-Oirschot wil goed onderwijs bieden, waarbij leerlingen onvertraagd en met goede 
resultaten hun diploma behalen. We zorgen ervoor dat we voldoen aan wet- en regelgeving 
en sluiten aan bij de ambitie van het ministerie van OCW om de kwaliteit van het onderwijs 
te versterken.  
 
De basiskwaliteit op orde betekent allereerst het bieden van goed onderwijs: lessen, andere 
onderwijsvormen, begeleiding en toetsing zijn van hoogwaardige kwaliteit. Docenten zijn 
cruciaal voor goed onderwijs. V.O. Best-Oirschot investeert in gerichte professionalisering 
van docenten. Daarbij gaat het om het verbeteren van de  basisvaardigheden en complexe 
vaardigheden bij die docenten die deze vaardigheden onvoldoende beheersen.2  
 
Goed onderwijs wordt in de kern bepaald door de kwaliteit van de pedagogisch-didactische 
relatie tussen docenten en leerlingen. Goed onderwijs is een voorwaarde voor het behalen 
van goede resultaten. We richten ons in alle afdelingen op het behalen van resultaten die 
minimaal op het niveau van het landelijk gemiddelde liggen. Dat geldt ten eerste voor de 
examenresultaten, zowel op afdelingsniveau als op niveau van de vakken. Voor de 
kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde nemen we bovendien de landelijke streefdoelen 
voor 2015, geformuleerd in het Bestuursakkoord, als ambitieniveau. Ten tweede geldt het 
voor de doorstroom. Door te zorgen voor aantrekkelijk en betekenisvol onderwijs en een 
zorgvuldige determinatie, waardoor leerlingen in een bij hun capaciteiten passende afdeling 
geplaatst worden, beperken we afstroom en vertraging. 
 

                                                 

2 We sluiten aan bij het onderscheid van de inspectie van onderwijs in basisvaardigheden  (bv duidelijk uitleggen en een 
taakgerichte werksfeer realiseren) en complexe vaardigheden (bv in staat zijn te differentiëren, nagaan of uitleg is begrepen 
en inhoudelijke feedback geven). Bron: Onderwijsverslag 2011 
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We werken aantoonbaar aan opbrengstgericht werken als middel om de leerprestaties van 
leerlingen te verbeteren. Dit betekent dat beide scholen, en daarbinnen alle docenten: 
doelen stellen, systematisch de ontwikkeling en vordering van leerlingen volgen (zo mogelijk 
aan de hand van genormeerde toetsen en instrumenten), de instructie en 
verwerkingsopdrachten afstemmen op de analyse van prestaties van leerlingen. 

 
We vinden cognitieve prestaties belangrijk, maar het extra accent op opbrengstgericht 
werken mag niet ten koste gaan van aandacht voor sociale, communicatieve en creatieve 
vaardigheden, attitudevorming en maatschappelijke vorming. In de curricula is nadrukkelijk 
aandacht voor deze aspecten. 
 
Naast het bieden van goede instructie, verwerkingsvormen en begeleiding betekent goed 
onderwijs volgens ons ook voldoende onderwijstijd realiseren en lesuitval terugdringen. 
Daarnaast zorgen we voor goede randvoorwaarden zoals leerlinggerichte roosters en 
duidelijke, eenduidige en tijdige communicatie over belangrijke zaken. 
 
En zo zien we dat: 
 
 Alle docenten zijn bevoegd en bekwaam. Bekwaam betekent dat een docent de 

basisvaardigheden en complexe vaardigheden beheerst. 
 Docenten werken opbrengstgericht om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

 Resultaten van alle vakken liggen op het niveau van het landelijk gemiddelde of daarboven. 
 Voor de kernvakken nemen we de landelijke streefdoelen als ambitieniveau. 

 We hebben minder afstroom en vertraging dan vergelijkbare scholen in Nederland. 

 We voorkomen lesuitval. 
 Roosters zijn leerlinggericht.  
 

 
 
Onderwijs 
Omgaan met verschillen: onze grote ambitie (thema 2) 
 

V.O. Best-Oirschot biedt alle leerlingen onderwijs dat het beste bij hem of haar aansluit. Dit 
betekent dat de lesstof, instructie, begeleiding en beschikbare tijd wordt afgestemd op de 
capaciteiten, ondersteuningsbehoefte, leervragen en leerstijl van individuele leerlingen.  
 
Met de invoering van passend onderwijs zijn scholen vanaf 1 augustus 2014 verplicht een 
passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen die zich aanmelden: op de eigen 
school of op een andere school. In het zorgplan van beide scholen wordt de zorgbreedte 
vastgesteld. Ook wordt daarin beschreven hoe de efficiëntie en effectiviteit van de 
verleende zorg wordt gemeten. 
 
Omdat onze leerling-populatie verandert als gevolg van een grotere diversiteit van de 
instroom, o.a. door de invoering van passend onderwijs, is meer differentiatie nodig. Een 
belangrijke voorwaarde voor het inspelen op verschillen tussen leerlingen is dat docenten in 
staat zijn verschillen in niveaus tussen leerlingen te herkennen en hun onderwijs daarop af 
te stemmen.  
 
Digitaal leren kan bijdragen aan onderwijs op maat. Moderne informatie- en 
communicatietechnologie geeft leerlingen de mogelijkheid zelf keuzes te maken ten 
aanzien van plaats, tijd, tempo, interesse en leerstijl. Digitale leermiddelen worden 
bovendien steeds geavanceerder in feedback op de handelingen van de leerlingen en 
registratie en bijsturing van hun leerproces. V.O. Best-Oirschot stimuleert de integratie van 
ICT in het leerproces en faciliteert experimenten op dit gebied. 
 
We bevorderen excellentie in onze opleidingen. Om een ambitieus leerklimaat te stimuleren 
en in te spelen op de capaciteiten van individuele leerlingen bieden we zoveel mogelijk 
maatwerk: zo bieden we leerlingen de mogelijkheid in extra vakken examen te doen en 
zoeken we naar de mogelijkheid voor leerlingen om gedifferentieerd examen te doen. 
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We voorkomen onderpresteren en ontwerpen maatwerkprogramma’s- en activiteiten voor 
onze begaafde leerlingen in alle afdelingen. We dagen deze leerlingen bovendien uit deel te 
nemen aan nationale en internationale wedstrijden zoals olympiades en skills talents. Voor 
onze (hoog)begaafde vwo-leerlingen bieden we een verrijkend programma aan met een 
accent op versterkt talenonderwijs, global issues, onderzoeken en ontwerpen en science 
(zie thema globalisering).  
 
Voor leerlingen met extra onderwijs- en ondersteuningsbehoeften bepalen we doelen, o.a. 
op cognitief gebied, die we willen bereiken. We voeren de ondersteuning planmatig uit en 
evalueren de resultaten. 
 
En zo zien we dat: 

 
 Docenten ontwikkelen hun complexe vaardigheden, zoals het kunnen inspelen op verschillen 

tussen leerlingen, door deskundigheidsbevordering en vormen van peer review. 
 Digitale middelen worden in alle afdelingen ingezet om maatwerk te realiseren. Innovaties 

worden aangemoedigd en worden als project aangestuurd. 
 We bevorderen excellentie: leerlingen krijgen bv de mogelijkheid om in meer vakken examen 

te doen en we zoeken de mogelijkheid voor leerlingen om gedifferentieerde diploma’s (bv. 
vmbo-b/vmbo-k, vmbo-t/havo) te behalen. 

 We starten een International College om aan te sluiten bij de capaciteiten, interesses en  
leerstijl van (bijzonder begaafde of gemotiveerde) vwo-leerlingen en op termijn leerlingen in 
andere afdelingen. 

 Leerlingen met achterstanden of met speciale zorgvragen krijgen maatwerk aangeboden die 
planmatig wordt ingezet en geëvalueerd. 
 

 
 
Onderwijs 
Zin geven aan leren: want leren moet ertoe doen (thema 3) 
 

V.O. Best-Oirschot wil zin geven aan leren. Dit doen we enerzijds door leerlingen duidelijk 
te maken waarom te verwerven kennis en vaardigheden belangrijk zijn. Dit draagt bij aan 
de motivatie voor het leerproces wat op haar beurt weer kan bijdragen aan betere 
resultaten. De koppeling met het vervolgonderwijs en met kennis en vaardigheden die nodig 
zijn om te functioneren in onze maatschappij, ligt hierbij voor de hand. 
 
Anderzijds geven we zin aan leren door het bieden van contextrijk onderwijs waarin leren in 
de school zoveel mogelijk verbonden wordt met de wereld buiten de school. We zoeken dan 
ook nadrukkelijk de verbinding met organisaties en instellingen in onze omgeving. Daarvoor 
benutten we onder andere het transferpunt. 
 
Zo streven we naar een sterk partnerschap met de Brainport Regio. Dit heeft wederzijdse 
voordelen: door het interesseren van meer leerlingen voor bèta en techniek leveren wij een 
bijdrage aan de ontwikkeling van de regio. Deze regio heeft mensen nodig die een 
bètagerichte opleiding hebben genoten en die beschikken over competenties als goed 
kunnen samenwerken in teams, creativiteit en ondernemerschap. Tegelijkertijd biedt 
Brainport als context leerlingen een authentieke leerervaring. 
 
Omgekeerd halen we de buitenwereld in de school. Dat doen we door gastdocenten, onder 
wie ook ouders en oud-leerlingen, uit te nodigen en door in ons onderwijs zoveel mogelijk in 
te spelen op actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. 

 
Daarnaast maken we ons onderwijs betekenisvol en aantrekkelijk door moderne informatie- 
en communicatietechnologie te integreren in het onderwijsleerproces. We bereiden 
jongeren immers voor op leven en werken in een steeds sneller innoverende wereld waarin 
technologische ontwikkelingen elkaar snel zullen opvolgen. Daarbij besteden we gericht 
aandacht aan vaardigheden als het zoeken, selecteren en beoordelen van informatie.  
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En zo zien we dat: 
 
 Contextrijk onderwijs is herkenbaar in al onze opleidingen. Onze opleidingen profileren zich 

aan de hand van dit onderwijskundige thema. In geval van overeenkomstige opleidingen vullen 
deze elkaar in de profilering aan. 

 Contextrijk onderwijs krijgt vorm in  een doorlopende leerlijn met een accent op externe 
oriëntatie. 

 We zorgen voor authentieke opdrachten en stages. We koppelen de theorie aan de praktijk. We 
maken ook hierbij gebruik van elkaars expertise en faciliteiten. Zo wordt een experiment 
gestart waarbij vmbo-t-, havo-, en/of vwo-leerlingen een praktijkgerichte module of leerlijn 
op het Kempenhorst College volgen. 

 V.O. Best-Oirschot streeft naar sterk partnerschappen in de Brainport Regio. Een partnerschap 
betekent dat er in een kenniskring samengewerkt wordt met bedrijven en instellingen met als 
doel gezamenlijke projecten te realiseren. 

 In de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg wordt het programma Techniek Breed 
aangeboden. Door dit brede programma leren leerlingen in samenhang. 

 Door profilering van de vmbo-t-opleiding in Oirschot wordt de aantrekkelijkheid van de 
opleiding en de kwaliteit ervan verder versterkt. 

 
 
 
Onderwijs 
Duurzame ontwikkeling: we dragen verantwoordelijkheid (thema 4) 
 

V.O. Best-Oirschot leidt jongeren op om in een dynamische en complexe wereld hun plek te 
vinden, en hun talenten te ontwikkelen. We hechten daarbij ook aan het leveren van een 
bijdrage aan een duurzame samenleving. Onze samenleving vraagt om mensen die zich 
richten op wezenlijke, toekomstgerichte thema’s als water, energie, voeding en duurzaam 
ondernemen. Duurzaamheid heeft voor ons ook een sociale betekenis, waarbij het gaat om 
het verstevigen van de sociale cohesie in onze maatschappij. Acceptatie van verschillen 
tussen mensen, respect voor de overtuiging van een ander zijn bijvoorbeeld waarden die 
gelden in een duurzame samenleving. 
 
We leren leerlingen vaardigheden waardoor ze een bewuste houding ontwikkelen ten 
aanzien van hun omgeving en de rest van de wereld. In de praktijk betekent dit dat we 
leerlingen leren afwegingen te maken tussen de effecten van hun handelen op mens, 
planeet en economie. Vanuit betekenisvolle en levensechte situaties worden leerlingen 
geconfronteerd met vraagstukken waarvoor ze samen afwegingen moeten maken en 
creatieve oplossingen moeten zien te vinden. Dit vraagt discipline, samenhang leren zien, 
creativiteit, respect en ethiek. Met het uitvoeren van deze opdrachten willen we leerlingen 
tevens duurzame kennis, vaardigheden en attitude bijbrengen: leren om te leren i.p.v. 
leren voor de toets. 
 
En zo zien we dat: 
 
V.O. Best-Oirschot integreert duurzame ontwikkeling en waardegedreven onderwijs in het bestaand 
curriculum en ontwikkelt een leerlijn waarbij eventuele hiaten worden opgevuld met nog te 
ontwikkelen lessen en projecten. Daarbij zoeken we aansluiting bij thema’s van de Brainport-regio 
zoals slimme mobiliteit, duurzame energie en gezondheid & medische technologie. 
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Onderwijs 
Globalisering: zo groot is onze wereld (thema 5) 
 

In onze samenleving is internationale oriëntatie van groot belang. Samenwerken en –leven 
met anderstaligen, een buitenlandse afzetmarkt verkennen, op de hoogte blijven van trends 
in je vakgebied; steeds vaker moeten we over de grens kijken. Onze samenleving 
internationaliseert en in onze kennis- en diensteneconomie is een hoogopgeleide 
beroepsbevolking nodig die beschikt over internationale kennis en vaardigheden. Wij dagen 
leerlingen uit verder te kijken dan de eigen horizon en besteden aandacht aan 
internationale oriëntatie en competenties.  
 
En zo zien we dat:  
 
 V.O. Best-Oirschot stimuleert internationale uitwisselingen en deelname aan internationale 

wedstrijden. 
 V.O. Best-Oirschot geeft vorm aan een International College waarin internationale oriëntatie 

stevig is verankerd. In eerste instantie is deze opleiding gericht op vwo-leerlingen, in een 
latere fase ook op leerlingen in andere afdelingen. 

 
 

 
Onderwijs 
Ruim baan voor innovatie: voor de toekomst (thema 6) 
 

Innovatief vermogen is een van onze kernwaardes. Om inspirerend, eigentijds en 
aantrekkelijk onderwijs te verzorgen dat leerlingen voorbereidt op de wereld van morgen, 
inventiviteit van alle medewerkers nodig. Een dergelijke leeromgeving kan alleen gecreëerd 
worden als medewerkers nieuwsgierig zijn, buiten gebaande paden kunnen denken en 
handelen en gericht zijn op samenwerking.  
 
Om innovatie een impuls te geven en nog beter in te spelen op de talenten, interesses en 
leervragen van leerlingen starten we een zgn. proeftuin. We ontwerpen een 
onderwijsprogramma waarin leervragen van leerlingen, onderzoekend leren en leren in 
samenhang onderwijskundige uitgangspunten zijn. Leren in samenhang houdt onder andere 
in dat de inhoud van verschillende vakken wordt verbonden in leergebieden en dat 
leerlingen (samen)werken aan levensechte opdrachten of presentaties.  
 
Bij het ontwerp van dit innovatieprogramma betrekken we vertegenwoordigers van basis- en 
vervolgonderwijs. We spelen in op vaardigheden die veel leerlingen in het basisonderwijs 
hebben verworven en die belangrijk zijn in het vervolgonderwijs en onze 
kennis(samenleving). Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als zelfstandig werken en 
samenwerken. In een ontwikkellijn breiden we deze vaardigheden uit met competenties als 
organiseren, creatief denken en ondernemen. We houden rekening met  verschillende 
leervoorkeuren en bieden verschillende leerroutes aan. Uiteraard houden we daarbij 
rekening met kerndoelen en eindtermen. Om deze manier van werken en een ander 
dagritme mogelijk te maken, is het huidige organisatiemodel waarbij elk uur een ander vak 
wordt gegeven, niet langer leidend.  
 
En zo zien we dat: 
 
 Naast vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische competenties, wordt innovatief vermogen bij 

de selectie, beoordeling en ontwikkeling van (nieuwe) medewerkers als belangrijk criterium 
gehanteerd. 

 We starten een proeftuin gekenmerkt door flexibele leerroutes, onderzoekend leren en leren 
in samenhang.  Bij het ontwerpen van onderwijsprogramma’s in deze proeftuin richten we ons 
allereerst op de onderwijsinhoud en we stemmen onderwijsvormen en organisatie hierop af. 
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7.2 Personeel: goede medewerkers maken het verschil  
 
Personeel 
Professionaliteit: professionele groei en verantwoordelijkheid (thema 7) 
 

Docenten maken het verschil. De professionalisering van docenten levert de grootste bijdrage 
aan het verbeteren van het onderwijs, zo blijkt uit internationaal onderzoek. V.O. Best-Oirschot 
benadert onderwijsgevenden als professional en voert actief beleid gericht op permanente 
professionalisering. Professionaliteit heeft voor ons drie betekenissen: 
 
1. Up-to-date houden van vakkennis en versterken van didactische en pedagogische 

vaardigheden. Dit betekent dat onderwijsgevenden en -ondersteuners: 
  nieuwsgierig zijn naar ontwikkelingen in hun vakgebied en erop gericht zijn hun 

basisvaardigheden en complexe vaardigheden te vergroten om de ontwikkeling van 
een steeds grotere diversiteit aan leerlingen te kunnen stimuleren.  

 de omgeving betrekken bij het inrichten van hun onderwijs om zo betekenisvol 
onderwijs te realiseren.  

 een onderzoekende houding hebben, over de grenzen van hun eigen vak en afdeling 
heenkijken en verbinding zoeken met docenten en andere medewerkers binnen en 
buiten onze onderwijsinstelling. 

 leren door feedback en reflectie.  Door middel van peer reviews, collegiale 
consultatie en audits geven docenten elkaar feedback over inspanningen in het 
onderwijsleerproces.  

 enthousiast en actief zoeken naar good en best practices, bij anderen in en buiten de 
school. 

 opbrengstgericht werken, d.w.z. uitdagende doelen stellen, het leerproces van 
leerlingen monitoren en bijsturen op grond van analyse van de leerprestaties. 

 
2. Optimaal gebruik maken van de professionele ruimte. Docenten krijgen vertrouwen en 

bepalen binnen de beleidskaders in samenspraak met collega’s in hoge mate zelf 
prioriteiten. 
 

3. Aanspreekbaar zijn op resultaten, proces en verantwoordelijkheden. Docenten zijn de 
dragers van het onderwijs en verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven. In een 
open en respectvolle dialoog zijn docenten transparant over gerealiseerde 
onderwijskwaliteit in relatie tot de organisatiedoelstellingen. 

 
We stimuleren de professionalisering van docenten, d.w.z. bevorderen: feedback en reflectie 
gericht op het onderwijsleerproces, scholing gericht op het behalen van 
organisatiedoelstellingen en onderzoek in de school. We hanteren als uitgangspunt dat elke 
medewerker medeverantwoordelijk is voor zijn professionele ontwikkeling en zelf 
verantwoordelijk is voor zijn loopbaanontwikkeling en welzijn.  
 
Ook voor de ondersteunende medewerkers geldt een vergelijkbare indeling. Afhankelijk  
van de functie spelen bijvoorbeeld kostenbewustzijn, adviesvaardigheden, communicatieve 
vaardigheden en resultaatverantwoordelijkheid een steeds belangrijkere rol. De 
ondersteunende medewerkers werken servicegericht, naast hun taken gericht op algemeen 
beleid en control, ten dienste van het primaire proces. Zo kunnen de directieleden en 
afdelingsleiders adequaat worden ondersteund bij het realiseren van hun doelstellingen.  
 
We stimuleren verder de professionele ontwikkeling van leidinggevenden. We kiezen voor 
stimulerend leiderschap: leidinggevenden inspireren en ondersteunen medewerkers en geven 
hen door hun managementstijl professionele ruimte. Leidinggevenden coachen medewerkers in 
het bereiken van organisatiedoelstellingen en nodigen uit tot het nemen van initiatieven die 
daaraan bijdragen. Uitgangspunten hierbij zijn vertrouwen, benutten van de professionele 
ruimte en afleggen van verantwoording. Iedereen binnen de scholengroep, leerlingen en 
medewerkers, komt tot zijn of haar recht en wordt dus uitgedaagd zich verder te ontwikkelen. 
Door persoonlijke groei, ontwikkelt onze organisatie zich en daardoor dragen we bij aan de 
ontwikkeling van onze omgeving. 
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En zo zien we dat: 
 

 We geven medewerkers professionele ruimte en we spreken hen aan op hun professionele 
verantwoordelijkheid. 

 We zorgen ervoor dat medewerkers zich vooral op hun hoofdtaak kunnen richten en we maken 
daarbij optimaal gebruik van ieders deskundigheid. 

 Leren van en met elkaar wordt actief bevorderd, met name als het gaat om de beheersing van 
basisvaardigheden en complexe vaardigheden. 

 Om de professionaliteit van medewerkers te versterken, maken we gebruik van de kennis en 
expertise aanwezig in ons ORION-netwerk. 

 Leren door onderzoek, valide kennis over wat werkt, wordt gestimuleerd. 
 Management development wordt bevorderd, vanaf de oriëntatie op  leiderschap tot het 

professionaliseren van het zittende management. 
 De persoonlijke professionele ontwikkeling staat in dienst van het bereiken van de 

organisatiedoelen. 
 

 
 
Personeel 
Werkgeverschap: doelgericht personeelsbeleid (thema 8) 
 

V.O. Best-Oirschot maakt werk van goed onderwijs door gebruik te maken van de 
mogelijkheden die wet- en regelgeving bieden en door steeds meer aspecten van integraal 
personeelsbeleid toe te passen.  
 
Als werkgever willen we binden en boeien zodat we het beste uit mensen halen en de best 
passende mensen in huis hebben. Dat maakt tevens dat we  aantrekkelijk zijn in de 
arbeidsmarkt. We doen dat door te zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, een goede 
werksfeer en waardering en ruimte voor professionaliteit. We benadrukken in onze 
communicatie dat we een organisatie zijn die een betekenisvolle bijdrage levert aan onze 
maatschappelijke omgeving.   
 
Om betrokkenheid bij onze organisatie te bevorderen streven we naar een zo groot  
mogelijke betrekkingsomvang. We willen de beste medewerkers in huis en zoeken een 
balans in de samenstelling van het personeelsbestand zoals een balans in competenties, 
geslacht en leeftijd. Bij het aanname- en selectiebeleid kijken we allereerst naar de 
competenties beschreven in de wet BIO, aangevuld met innovatief vermogen. Daarnaast 
zoeken we bewust naar medewerkers die iets extra’s toevoegen aan het team, bijvoorbeeld 
aanvullende competenties en kennis. 
 
Werken in het onderwijs doet een groot beroep op de persoonlijke inzet en de 
betrokkenheid van mensen. We hebben aandacht voor een verantwoorde werkdruk van 
medewerkers, bijvoorbeeld door geschikte kaders te scheppen en verantwoordelijkheden 
laag in de organisatie te beleggen. We leggen hierbij een relatie tussen de professionaliteit 
van medewerkers en de eigen regelruimte: professionals krijgen vertrouwen en bepalen 
samen met collega’s accenten en prioriteiten in hun werkzaamheden gericht op het 
bereiken van organisatiedoelen.  

 
En zo zien we dat: 

 
 We zijn een aantrekkelijke werkgever: we zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden, we 

geven professionals verantwoordelijkheden en stimuleren hun professionele ontwikkeling. 
 Leidinggevenden gedragen zich zo dat goed werkgeverschap wordt uitgedragen. De 

kernwaarden van V.O. Best-Oirschot komen tot uiting in het gedrag van elke 
leidinggevende. 

 We voeren een kwalitatief taakbeleid, in de vorm van taakmatching. Taakmatching wordt 
dan ook ingevoerd voor zoveel mogelijk onderwijsgevenden op beide vestigingen. 

 Bij de werving van personeel houden  we nadrukkelijk rekening met balans in de 
samenstelling van ons personeelsbestand. 
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7.3 Kwaliteitszorg: voortdurende aandacht (thema 9) 
 
Zorg voor kwaliteit betekent dat er in onze organisatie permanente aandacht is voor het 
onderwijsleerproces en de dingen die daaraan bijdragen. Kwaliteitszorg heeft als doel nog beter 
onderwijs te realiseren en daarbij hanteert V.O. Best-Oirschot een pragmatisch aanpak die aansluit 
bij wet- en regelgeving van de overheid. We verbinden kwaliteitszorg eveneens aan ons strategisch 
beleid.  
 
Twee belangrijke graadmeters voor de kwaliteit van onderwijs zijn voor ons het waarderingskader 
van de onderwijsinspectie, waarin onder andere normen worden gesteld voor de 
onderwijsopbrengsten, en de tevredenheid van leerlingen en hun ouders/verzorgers. We streven 
naar voortdurende verbetering van ons onderwijsproces en naar tevreden leerlingen en ouders. Door 
middel van diverse onderzoeken monitoren we de kwaliteit van onderwijsprocessen en -resultaten, 
de kwaliteit van innovaties en de tevredenheid van ouders en leerlingen. Vanuit deze onderzoeken 
voeren we plannen uit om de gerealiseerde kwaliteit, waar nodig, te verbeteren. 
 
We vinden het belangrijk om ons naar alle betrokkenen in onze omgeving te verantwoorden over de 
kwaliteit die we leveren. Onze vestigingen zijn immers van en voor de omgeving. Om werk te maken 
van verantwoording zijn er diverse overlegplatforms en klankbordgroepen actief en publiceren we 
een jaarverslag. Ook nemen we deel aan Vensters voor Verantwoording: een digitaal 
informatiesysteem waarin scholen verantwoording afleggen over de kwaliteit van onderwijs, 
financiën en personeel. Naast deze horizontale verantwoording, verantwoorden we ons verticaal 
aan de inspectie van onderwijs.  
 
Om de kwaliteit van onderwijs en begeleiding te versterken, werken we nauw samen met andere 
scholen in het samenwerkingsverband ORION. Zo nemen we deel aan collegiale visitaties en audits 
die binnen ORION worden georganiseerd. Dit vanuit onze overtuiging dat vormen van peer review 
een positief effect hebben op de professionele ontwikkeling van docenten en daarmee op het 
leerproces van leerlingen. 

 
En zo zien we dat: 
 
 Kwaliteitszorg is met name gericht op de voortdurende versterking van de kwaliteit van onderwijs en 

begeleiding. 
 Elke medewerker draagt zorg voor de kwaliteit die hij of zij levert. 
 Het opzetten, uitvoeren en evalueren van een kwaliteitszorgsysteem is een bestuurlijke 

verantwoordelijkheid.  
 Er wordt elk jaar een kwaliteitszorgplan vastgesteld. 
 Kwaliteitszorgonderzoeken en –activiteiten worden uitgevoerd volgens de pdca-cyclus. 
 We verantwoorden ons horizontaal en verticaal over de gerealiseerde kwaliteit. 
 We werken samen met andere ORION-scholen aan kwaliteitszorgthema’s. 
 

 
 
7.4 Communicatie: interactie met onze omgeving (thema 10) 

  
Scholen die midden in de samenleving staan, moeten goed met hun omgeving communiceren. 
Heldere communicatie is belangrijk en draagt bij aan vertrouwen in de scholen en een positief 
imago. Ook in de scholen is zorgvuldige communicatie van groot belang. Deze zorgt voor onderlinge 
samenhang en is nodig om het onderwijsproces en aan onderwijs gerelateerde processen beter te 
laten verlopen.  
 
V.O. Best-Oirschot wil een transparante organisatie zijn waarin alle betrokkenen –medewerkers, 
leerlingen, ouders- tijdig en adequaat worden geïnformeerd over relevante ontwikkelingen en 
beleidsmaatregelen. Ook naar buiten toe – overheid, collega-scholen, organisaties en instellingen – 
willen we open en transparant zijn.  
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Communicatie kent vele vormen, van het goede gesprek tot de website en van nieuwsbrieven tot 
overlegsituaties. V.O. hecht aan wederzijds respect en waardering voor elkaars inbreng als basis van 
alle contacten. Daarbij besteden we ook aandacht aan verbindende symbolen en rituelen. 
 
We streven ernaar onze communicatie, zowel intern als extern, verder te professionaliseren. Een 
goede communicatie vormt immers de smeerolie van de organisatie: ze voorkomt problemen en 
misverstanden. Ten behoeve van heldere communicatielijnen maken we een onderscheid tussen 
centrale en decentrale communicatie.  
 
Ook besteden we gerichte aandacht aan marketing. Door demografische ontwikkelingen als 
vergrijzing en ontgroening (minder jongeren) en een toenemende concurrentie tussen scholen is het 
essentieel dat we weten welke positie onze vestigingen in hun omgeving innemen, hoe we kunnen 
aansluiten op de onderwijsvraag in onze regio en hoe we ouders en leerlingen kunnen boeien en 
binden.  
 
En zo zien we dat: 
 
 V.O. Best-Oirschot stelt een communicatieplan op met daarin onder andere aandacht voor interne en 

externe communicatie, pr-activiteiten, werving van leerlingen en communicatie bij calamiteiten. 
 We zorgen voor een verdere professionalisering van de communicatie door gebruik te maken van 

professionele deskundigheid. 
 Voor communicatie met ouders en leerlingen evenals communicatie over de dagelijkse gang van zaken 

ligt de verantwoordelijkheid bij de directeur van de vestiging. 
 Andere zaken zoals communicatie over beleidsmatige onderwerpen, werkgevergerelateerde 

communicatie en contacten met overheid, inspectie en andere externe partners is een bestuurlijke 
verantwoordelijkheid.  

 

 
 
7.5 Organisatie: de organisatie volgt de strategie (thema 11) 

  
V.O. Best-Oirschot is één organisatie met twee vestigingen die valt onder het bevoegd gezag van de 
Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot. De scholengroep vormt 
een strategische eenheid met een gemeenschappelijk strategisch beleid en integraal 
personeelsbeleid, regelt als eenheid planning, control en toezicht en legt als eenheid externe 
verantwoording af.  Doordat V.O. Best-Oirschot één werkgever is, vormt ze één partner voor 
overheden, onderwijsinspectie en strategische partners. 
 
Een professionele organisatie moet professioneel worden bestuurd en aangestuurd. V.O. Best- 
Oirschot streeft naar verdere professionalisering van de organisatie.  
 
Onze zes basisprincipes hierbij zijn: 
 De organisatie van het onderwijs wordt afgeleid van onderwijskundige doelen en 

onderwijskundige samenhang; 
 Bevoegdheden zijn gekoppeld aan verantwoordelijkheden en andersom; 
 Decentrale ruimte binnen heldere centrale kaders; 
 Alle medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk en zijn transparant in hun verantwoording; 
 Beide vestigingen ondersteunen elkaar, delen expertise en vullen elkaar aan; 
 De menselijke maat staat voor leerlingen en medewerkers centraal. 

 
De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de scholengroep en legt verantwoording af aan de Raad 
van Toezicht. Op basis van de statuten heeft de Raad een toezichthoudende, adviserende en 
controlerende verantwoordelijkheid. Er is één medezeggenschapsraad met één medezeggenschaps-
reglement. Er zijn deelraden voor specifiek aan de vestiging gebonden zaken. De leiding van V.O. 
Best-Oirschot wordt gevormd door het CMT (Centraal Managementteam). Op dit niveau wordt het 
algemeen beleid voorbereid en vindt afstemming plaats tussen beide scholen. Het Heerbeeck 
College en het Kempenhorst College staan elk onder leiding van een vestigingsdirecteur. De 
directeuren zijn met name verantwoordelijk voor het onderwijsproces, de onderwijsresultaten en 
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de leerlingbegeleiding in hun vestiging. De verantwoordelijkheid van de vestigingsdirecteuren is 
gebonden aan bestuurlijke kaders. Dit zijn vooral budgettaire kaders, onderwijskaders en kaders 
met betrekking tot kwaliteitszorg, personeelsbeleid, ICT, communicatie en bedrijfsvoering.  
 
Bij het inrichten van de organisatie wordt het leerproces van leerlingen als uitgangspunt genomen. 
De organisatie van het onderwijs is dus afgeleid van onderwijskundige doelstellingen. Dit heeft 
gevolgen voor de inrichting van de organisatorische eenheden, taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden, contacten en span of control.  
 
V.O. Best-Oirschot kent een heldere taakverdeling, opgenomen in statuten en taak- en 
functieomschrijvingen, waarin staat beschreven wie zich bezighoudt met het strategisch, tactisch 
en operationeel domein. Deze beschrijving is bepalend voor iemands taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en contacten. 
 
Het Heerbeeck College en Kempenhorst College verzorgen een gezamenlijk, zo compleet en 
interessant mogelijk onderwijsaanbod. Dit aanbod wordt centraal bepaald. Beide scholen werken 
nog meer met elkaar samen om meerwaarde op het gebied van primaire en secundaire processen te 
realiseren. Dit betekent dat expertise wordt gedeeld en dat er afstemming tussen de beide 
vestigingen plaatsvindt bijvoorbeeld op het gebied van profilering van de opleidingen en doorstroom 
van leerlingen tussen beide vestigingen. Gemeenschappelijke en strategische projecten worden 
projectmatig voor de hele organisatie aangestuurd.  
 
De schoolleiding stuurt zo helder mogelijk en is slagvaardig zodat adequaat wordt ingespeeld op 
veranderingen in onze omgeving. De schoolleiding neemt tijdig duidelijke besluiten en neemt de 
verantwoordelijkheid voor haar beslissingen. Zij stuurt onder andere via formele en informele 
gesprekken. De planning en controlcyclus is hierbij een van de ondersteunende systemen. Daarnaast 
wordt specifiek op strategische onderwerpen gestuurd zoals leren van en met elkaar, omgaan met 
verschillen en opbrengstgericht werken. 
 
En zo zien we dat: 
 
 CMT-leden dragen VOBO-brede verantwoordelijkheden; 
 De primaire taken en verantwoordelijkheden van de vestigingen liggen bij onderwijs en 

leerlingbegeleiding; 
 Innovaties worden projectmatig aangestuurd en fundamentele innovaties worden bovendien 

organisatiebreed aangestuurd; 
 We werken samen aan  goed onderwijs op basis van vertrouwen, we gebruiken beproefde planning- en 

control-systemen in zoverre deze noodzakelijk zijn voor borging van de kwaliteit en continuïteit van de 
organisatie (en anders gebruiken we ze niet); 

 V.O. Best-Oirschot reflecteert op de inrichting van de organisatie. De inrichting dient aan te sluiten bij 
de strategische doelstellingen. 

 
 
 
7.6 Huisvesting en beheer: voor de beste leeromgeving (thema 12) 

  
Onze scholen staan midden in de samenleving en vormen een belangrijke ontmoetingsplaats voor 
leerlingen, medewerkers en andere betrokkenen in onze omgeving. We willen leerlingen een veilige 
en aantrekkelijke leeromgeving bieden die voldoet aan onze onderwijskundige en  strategische 
doelstellingen.  
 
Onze samenleving ontwikkelt zich in hoog tempo. We willen onze leeromgeving zo ingericht houden 
dat deze geschikt blijft om onderwijsdoelen in de toekomst gestalte te geven. Dit betekent dat 
eigentijdse onderwijsconcepten en ontwikkelingen optimaal ingepast kunnen worden en dat ze 
geschikt zijn voor multifunctioneel gebruik door (maatschappelijke) partners en organisaties. 
 
Onze leerlingen groeien op in een beeldcultuur waarin het gebruik van social media en andere 
digitale middelen vanzelfsprekend is. Wij bieden onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van 
jongeren en dat hen voorbereidt op leren en werken in een kennisintensieve samenleving waarin 
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informatie- en communicatietechnologie alomtegenwoordig is. Dat houdt in dat moderne digitale 
middelen en netwerken, bijvoorbeeld tablets en WIFI, belangrijke elementen zijn in onze 
leeromgeving. Het houdt eveneens in dat docenten de ruimte krijgen om hun ideale 
leermiddelenmix (ICT-componenten, eigen materiaal, bestaande  methodes) samen te stellen.  
 
En zo zien we dat: 
 
 Onze scholen zijn een ontmoetingsplaats voor alle betrokkenen in onze omgeving. 
 Onze leeromgeving sluit aan bij strategische doelen en daarvoor zetten we planmatig ICT in. 
 Door middel van meerjarige onderhouds- en vervangingsplannen zorgen we voor continuïteit. 
 In investeringsplannen is ruimte voor vernieuwingen. 
 We streven naar decentralisatie van de gemeentelijke huisvestingsmiddelen. 
 

 
 
7.7 Financiën: continuïteit en ruimte voor plannen (thema 13) 

  
Het financiële beleid is er vooral op gericht om de continuïteit van V.O. Best-Oirschot te waarboren 
om daarmee blijvend te kunnen investeren in het leerproces van onze leerlingen, de ontwikkeling 
van onze medewerkers en de voorzieningen om dat mogelijk te maken. Daarnaast scheppen we 
ruimte voor het invullen van het vastgestelde strategisch beleid voor de komende jaren en voor het 
behalen van onze organisatiedoelen.  
 
De inzet van onze middelen wordt gespiegeld aan onze missie en visie. Om recht te doen aan onze 
beleidskeuzes ontwikkelt V.O. Best-Oirschot een nieuw financieel allocatiemodel waarbij de 
beschikbare middelen op basis van activiteiten worden verdeeld en budgetten worden toegekend. 
 
Ons financieel beleid is tevens gericht op het opvangen van bepaalde risico’s. We sturen daarbij op 
rentabiliteit en liquiditeit. Op deze wijze blijven we voldoen aan de kengetallen die voor een 
gezonde financiële organisatie zijn opgesteld door het ministerie van OC&W, dan wel door de 
inspectie voor het onderwijs. 
 
En zo zien we dat: 
 
 We stemmen de financiële positie (vermogen, liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit) voortdurend af op 

actuele prognoses en op de huidige en toekomstige risico’s. Daarvoor stellen we scenario’s op. 
 We zorgen voor voldoende middelen om het strategisch beleid uit te voeren. 
 De financiële planning & control cyclus start elk jaar met het opstellen van een formatieplan door de 

vestigingen gevolgd door de begroting. Gedurende het begrotingsjaar zorgen managementrapportages 
voor de toetsing met de werkelijkheid. Tevens wordt jaarlijks een meerjarenbegroting vastgesteld 
waarin toekomstige ontwikkelingen en het schoolplan centraal staan. 

 We werken aan een transparante planning en verantwoording van behaalde resultaten. 
 Onze reguliere uitgaven passen binnen onze reguliere inkomsten. 
 We sturen op strategische keuzes en ontwikkelen daartoe onder andere een nieuw, beleidsrijk 

allocatiemodel voor de samenstelling van deelbudgetten. 
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8. Samenvatting 
 



 

 
 
BROv1200588SNO                                                                                                                                                    Pagina 23 

9. Tot slot 
 
In dit beleidsplan staat ons verlangen centraal. Dat verlangen is gericht op de persoonlijke groei van 
jonge mensen en onze gedrevenheid ieder kind het beste voortgezet onderwijs te bieden. Op basis 
van een analyse van ontwikkelingen en trends hebben we onze ambities voor de komende jaren 
geformuleerd. Daarbij staat de kwaliteit van ons onderwijs voorop. We werken aan deze kwaliteit 
met betrokkenheid, vertrouwen, verbinding en vernieuwing als leidende waarden voor ons denken 
en handelen.  
 
 
Het strategisch beleid is voorbereid in het Centraal Management Team, en na instemming van de  
Medezeggenschapsraad en goedkeuring van de Raad van Toezicht, bestuurlijk vastgesteld. Het sluit 
uiteraard aan  bij wet- en regelgeving en bij de statuten en reglementen van onze organisatie. Het 
beleidsplan vormt de basis van de beleidscyclus en geeft richting en sturing aan de activiteiten voor 
de komende jaren. Het strategisch beleid vormt dan ook het kader voor het schoolplan dat bestaat 
uit de plannen van de vestigingen en het bedrijfs- en bestuursplan. In deze plannen wordt vooral 
aangegeven hoe vorm en inhoud wordt gegeven aan de strategische doelen en thema’s. Deze 
worden vertaald in concrete doelen en projecten: ‘Wat moet er over vier jaar gerealiseerd zijn om 
van een succes te kunnen spreken?’  
 
 
Het strategisch beleid biedt medewerkers houvast bij de gemaakte beleidskeuzes in de komende 
jaren. We vinden het belangrijk om met hen, leerlingen, ouders en andere betrokkenen in gesprek 
te blijven over deze keuzes. Het strategisch beleid is daarnaast een document aan de hand waarvan 
we verantwoording afleggen aan onze omgeving, de Raad van Toezicht en de Inspectie van het 
Onderwijs. 
 
 
Onze strategische doelen zijn ambitieus. Om 
onze ambities te realiseren, zijn onze 
kernwaarden (betrokkenheid, vertrouwen, 
verbinding en vernieuwing) van 
doorslaggevend belang. We communiceren 
regelmatig over de vorderingen via interne en 
externe kanalen, onder andere door middel 
van themabijeenkomsten voor medewerkers 
en klankbordbijeenkomsten voor ouders en 
andere betrokkenen bij onze organisatie. 
Over de voortgang van de plannen wordt 
jaarlijks verantwoording afgelegd in het 
jaarverslag. 
 
 
Bij de totstandkoming van dit plan hebben 
veel collega’s een waardevolle bijdrage 
geleverd. Dit betreft zowel directieleden, 
docenten als ondersteunende medewerkers. 
Ook belanghebbenden zoals ouders en 
leerlingen hebben meegedacht over onze 
strategische keuzes. Deze inbreng vinden wij 
essentieel voor de kwaliteit van ons 
strategisch beleid. 
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Bijlage:  
Trends en ontwikkelingen 
 
 
Algemene trends 
 
 Individualisering en flexibele netwerken 

Met de individualisering van de samenleving vallen oude verbanden weg. Er ontstaat meer 
ruimte voor persoonlijke invulling, ieder voor zich bepaalt welke waarden hij belangrijk vindt. 
Mensen verbinden zich niet meer op dezelfde wijze en met dezelfde intensiteit als voorheen. 
Sterke instituties zoals kerk en natie worden vervangen door flexibele en/of virtuele netwerken. 
Nieuwe technologieën spelen hierin een belangrijke rol.  
Onderwijs is een van de weinig socialiserende instituties waarvan de maatschappelijke 
betekenis eerder is toe- dan afgenomen. De samenleving stelt steeds meer opvoedkundige eisen 
aan de school. Het onderwijs is mede hierdoor het aanspreekpunt geworden van veel 
maatschappelijke problemen. 

 
 Internationalisering 

Internationalisering (of globalisering) is een belangrijke trend die al jaren geleden is ingezet en 
waarvan de gevolgen steeds zichtbaarder worden. De wereldmarkt wordt nog opener en 
competitiever. De opmars van opkomende economieën als China, India en Brazilië zet door en 
de groeiverwachtingen voor de VS en Europa zijn gematigd. Nederland is als handelsnatie sterk 
afhankelijk van de Europese economie en de wereldeconomie.  
Een globaliserende samenleving heeft gevolgen voor de invulling van loopbanen en de eisen die 
aan mensen worden gesteld. Het belang van het spreken van een of meer talen neemt toe 
naarmate organisaties meer ingebed zijn in een internationale context. Ook het kunnen omgaan 
met verschillende culturen en kennis van deze culturen wordt in de komende jaren steeds 
belangrijker. 

 
 Naar een kennis- en diensteneconomie 

Door globalisering is de kenniswereld mondiaal geworden en de mobiliteit van kenniswerkers 
toegenomen. Ons land kent een afname van de werkgelegenheid in de agrarische sector en de 
industrie, terwijl distributie en transport en de dienstverlenende sectoren fors gegroeid zijn. De 
kennis- en diensteneconomie van de toekomst vraagt niet alleen een hoger opgeleide 
beroepsbevolking, maar ook andere vaardigheden. Basiskennis en –vaardigheden blijven 
belangrijk, het beschikken over vernieuwende kennis neemt aan belang toe evenals de 
vaardigheid om snel kennis te verwerven. Daarnaast zijn de zgn. advanced skills belangrijk. De 
kennissamenleving vraagt om probleemanalyse, improvisatievermogen, informatievaardigheden, 
leren leren en sociale en communicatieve vaardigheden  

 
 Werken in bèta en techniek 

Werkgevers en overheid proberen via allerlei programma’s en campagnes meer leerlingen te 
interesseren voor de wereld van bèta en techniek. Te weinig jongeren kiezen namelijk voor een 
technische opleiding binnen het beroeps- en hoger onderwijs. Het aantal afgestudeerden dat in 
technische beroepen terechtkomt is lager dan in de meeste andere Europese landen. Tot 2016 
loopt dat tekort naar verwachting op tot 170.000 werknemers, zowel in kennisintensieve 
afdelingen of organisaties als in maakindustrieën.  

 
 Hoger opgeleid en sturing op betere prestaties 

Nederlandse jongeren zijn steeds hoger opgeleid. Naast sturing op het aantal mensen dat hoger 
onderwijs volgt, stuurt het ministerie van OCW stuurt steeds sterker op het versterken van de 
onderwijskwaliteit. In de meest recente beleidsmaatregelen is o.a. een accent gelegd op hoge 
prestaties en excellentie. In drie actieplannen wordt ingezet op opbrengstgericht werken, 
professionalisering en een ambitieus leerklimaat om de doelstellingen te bereiken. 
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 Veranderende leerlingpopulatie 
De samenstelling van de leerlingpopulatie verandert. Het deel van de leerlingen dat naar havo 
en vwo gaat, stijgt. De grotere instroom in deze opleidingen leidt tot een grotere diversiteit. 
Het aantal leerlingen dat naar de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo gaat, daalt 
daarentegen. Bovendien zit in deze leerwegen van het vmbo zit een hoger percentage 
leerlingen met leerwegondersteuning en De invoering van de wet op Passend Onderwijs per 
2014 zal deze trend versterken. Een grotere diversiteit vraagt om meer differentiatie. De 
onderwijsinspectie constateert dat juist op dit punt verbetering nodig is. 

 
 Digitalisering en beeldcultuur 

Door internet is kennis gemakkelijk toegankelijk geworden en vormt school niet langer de enige 
kennisbron. De toenemende digitalisering heeft een grote invloed op het leven van mensen. 
Communicatiemiddelen als Facebook zorgen ervoor dat we meer via beelden communiceren en 
deze beeldcultuur is dominant aanwezig in het leven van jongeren. Jongeren gebruiken 
(digitale) media om hun identiteit vorm te geven, tegelijkertijd wordt deze identiteit ook 
bepaald door het gevoel van herkenning en erkenning door de omgeving.  
De digitalisering van de samenleving brengt met zich mee dat digitale vaardigheden (zoeken, 
selecteren en beoordelen van informatie) belangrijk worden. Jongeren doen deze vaardigheden 
niet automatisch op met internetgebruik, hun mediawijsheid wordt vaak overschat. 

 
 Ontgroening en vergrijzing 

Het CBS verwacht dat in 2025 ongeveer 20% van de totale bevolking ouder is dan 65 jaar. 
Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren af doordat vrouwen minder en later kinderen krijgen: 
de ontgroening. In de komende jaren verlaten de babyboomers de arbeidsmarkt en er zijn 
minder jongeren om hun plaats op te vullen. Tekorten op de arbeidsmarkt zullen zich het eerst 
voordoen in het onderwijs en de zorg. 

 
 Complexiteit overheidsbeleid en bezuinigingen 

De in de jaren 90 ingezette decentralisatie heeft ertoe geleid dat er meer ruimte voor scholen 
en schoolbesturen is gekomen. Deze ruimte is echter fors ingeperkt door wet-en regelgeving 
bijvoorbeeld op het gebied van centrale toetsing en examinering. Scholen ervaren een 
cumulatie van beleidsmaatregelen een hogere tijdsdruk. Veel scholen ervaren tevens dat de 
nadruk op de verbetering van de onderwijskwaliteit op gespannen voet staat met de 
bezuinigingen die worden doorgevoerd. Dit betreft niet alleen de ingezette structurele 
bezuinigingen, maar ook de zgn. stille bezuinigingen: gestegen kosten (bv gestegen 
pensioenpremies, gestegen btw-tarieven, hogere energielasten) worden niet gecompenseerd.   

 
 

Regionale trends 
 
 Strijd om de leerling 

Doordat de Nederlandse bevolking ontgroent, nemen de aantallen leerlingen af met grote 
verschillen tussen provincies en regio’s. Ook V.O. Best-Oirschot zal (op termijn) geconfronteerd 
worden met ontgroening.  Uit diverse verkenningen blijkt dat ontgroening en vergrijzing overal 
in de provincie Brabant spelen, maar dat er grote regionale verschillen zijn. Krimp voltrekt zich 
met name op het platteland en binnen deze groep met name in de perifere landelijke gebieden. 
Het afnemend aantal leerlingen leidt tot een toenemende concurrentie tussen scholen.  

 
 Toptechnologie 

In onze regionale omgeving en ver daarbuiten speelt Brainport regio Eindhoven een 
vooraanstaande rol. In deze toptechnologieregio zijn bedrijven en kennisinstellingen actief in 
sectoren als high tech systems & materials, automotive en design. In deze open 
netwerkeconomie spelen innovatie, ondernemerschap, samenwerking en internationale 
oriëntatie een belangrijke rol. Toptechnologie in de nabije omgeving vraagt om excellent 
onderwijs, technisch talent en ondernemerschap. Internationale kenniswerkers en kundige 
vakmensen zijn onmisbaar om de regio in stand te houden. Om internationale kenniswerkers aan 
te trekken en vast te houden, is een aantrekkelijke woon-en leefomgeving (fraaie natuur, 
aantrekkelijke steden en een gevarieerd cultuuraanbod) een belangrijke randvoorwaarde. 

 
 Zorg 
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De provincie Brabant kent de komende jaren een sterke groei van het aantal ouderen ten 
opzichte van de Nederlandse situatie. Dit zal leiden tot een hogere zorgvraag en een groeiende 
vraag naar zorgprofessionals. Dit betekent dat enerzijds wordt ingezet op het werven van 
voldoende werkers in de zorg en het voorkomen van arbeidsmarkttekorten op specifieke 
functies. Anderzijds bereidt de zorgsector in Brabant zich voor op de bovengenoemde 
problematiek door te investeren in medische technologie, door het zorgonderwijs te innoveren 
en door de samenwerking tussen professionele en informele zorg te stimuleren. 

 
 Natuur en groen 

De land-en tuinbouw is een belangrijke sector voor de provincie Brabant. Niet alleen doordat ze 
letterlijk een gezichtsbepalende factor is in de provincie, maar ook vanwege haar bijdrage aan 
de voedselvoorziening en haar economische waarde. In de sector is een aantal ontwikkelingen 
waarneembaar zoals: schaalvergroting en intensivering, investering in duurzame bedrijfsvoering 
en verbreding van de bedrijfsactiviteiten (bv recreatie, zorg, kinderopvang). Brabant scoort in 
de verbrede bedrijfstakken qua aantal bedrijven en omzet boven het landelijk gemiddelde. 

 
 Samenwerking tussen scholen 

Scholen in onze regio werken steeds vaker en intensiever met elkaar samen om de kwaliteit van 
onderwijs te versterken. Horizontale samenwerking betreft de samenwerking met vergelijkbare 
instellingen. Een voorbeeld hiervan vormt het samenwerkingsverband ORION waartoe zestien 
onafhankelijke scholen voor voortgezet onderwijs in de omgeving van Eindhoven en Den Bosch 
behoren. Bij een verticale samenwerking gaat het vooral om samenwerking met basisscholen en 
vervolgopleidingen om zo optimale leerlijnen voor leerlingen te realiseren.  

 

 
 
 


