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Inleiding 

 
De wereld in de 21ste eeuw zal veranderen op vele manieren en in een hoog tempo. Onze leerlingen 
zullen moeten worden voorbereid op de veranderingen die nu aan de gang zijn en nog zullen komen. Dit 
heeft gevolgen voor ons onderwijs aan onze leerlingen. We zijn verschoven van een industriële economie 
naar een kenniseconomie die sterk informatie gestuurd en internationaal is. Nu computers en robots het 
routinematige werk hebben overgenomen, wordt van werknemers verwacht dat zij nu zelf doelen stellen, 
problemen oplossen en werken met een grote verscheidenheid aan (internationale) klanten en collega’s. 
Van onze leerlingen zal worden verwacht dat, eenmaal aan het werk, zij heel zelfstandig zijn. Niet alleen 
vanuit onze kwalificatiefunctie, maar ook vanuit de socialisatiefunctie en persoonlijkheidsvorming, is het 
noodzaak onze leerlingen voor te bereiden op de 21ste eeuw. 
Enerzijds heeft de school een belangrijke taak bij de overdracht van onze cultuur in brede zin en heeft 
daardoor conserverende elementen in zich. Anderzijds is de taak onze leerlingen te vormen en voor te 
bereiden op de toekomst. In die zin is er sprake van variëteit en vernieuwing. 
 
We zijn van mening dat onze leerlingen in de toekomst meer en deels ook andere kennis en 
vaardigheden nodig hebben. Natuurlijk blijven we werken aan cultuuroverdracht, aan 
basisvaardigheden, aan de brede vorming en de ontwikkeling van onze leerlingen. Die vinden we van 
groot belang en houden we vanzelfsprekend in stand. 
Nieuw is wel de Informatie- en Communicatie- Technologie (ICT) kansen en mogelijkheden bij alle 
facetten van ons onderwijs. 
 
In Nederland is consensus ontstaan over de belangrijkste 21ste eeuw vaardigheden. Dat zijn 
samenwerking, communicatie, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden inclusief burgerschap, 
creativiteit, kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden. Onze grote uitdaging is een antwoord 
te geven op de vraag wat deze ontwikkelingen betekenen voor ons onderwijs. Hoe vervlechten we de 21ste 

eeuw vaardigheden in onze lessen, de didactiek, de toetsing en de beoordeling? Dat vraagt van ons een 
vernieuwende en onderzoekende houding. Wat werkt in de schoolpraktijk? Die onderzoekende houding 
willen we ook bij onze leerlingen bevorderen. Leren begint immers bij verwondering, bij nieuwsgierigheid. 

 

 

Jan Klein 
directeur-bestuurder 
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1.  Onze identiteit: Missie en visie 
 
1.1. Missie 

 
Wij zijn een protestants-christelijke scholengemeenschap, waar volgens het reformatorisch belijden de 
Bijbel als richtsnoer voor het handelen aanvaard wordt. Deze grondslag bepaalt ons dagelijks werk, ons 
leven, de omgang onderling en onze omgang met de leerlingen. 
Van de leerlingen en ouders/verzorgers wordt verlangd dat zij de grondslag van de school respecteren. 
Dit komt tot uitdrukking in de missie van het Nuborgh College: 
 

“De school verplicht zich binnen de richtinggevende kaders uit de Bijbel1 het onderwijs op een zodanige 
wijze in te richten, dat leerlingen optimaal gevormd en opgeleid worden, waarbij er oog is voor de 
toekomst, zowel in dit leven en als in het leven na dit leven. Personeel biedt daarbij diverse 
onderwijsvormen die het de leerlingen mogelijk maken kennis te verwerven, inzicht te krijgen, 
vaardigheden te ontwikkelen. Door oog te hebben voor elkaar, hanteren en leren wij onze leerlingen 
omgangsvormen die voor de samenleving en de individuele ontwikkeling verrijkend zijn.” 
 
Samenvatting: 

De visie van het Nuborgh College is als volgt samen te vatten. 
- Ons onderwijs wordt zo gegeven dat het de ontwikkeling van de leerling bevordert door het doen 

verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden én dat het bijdraagt aan zijn vorming tot 
verantwoordelijk burger; 

- De leerling wordt bij de opvoeding in christelijke waarden en normen zo begeleid op weg naar 
volwassenheid, dat hij2 toegerust en gemotiveerd is om eigen keuzes te kunnen maken. 

- Ons onderwijs is zodanig ingericht dat de leerling wordt voorbereid op een snel veranderende 
samenleving. 

 

Van wezenlijk belang is hierbij dat alle leerlingen zich opgenomen voelen in een gemeenschap waarin 
ouderen en jongeren, levend vanuit het geloof in God, elkaar stimuleren en corrigeren. 
Zo schept het Nuborgh College een pedagogisch klimaat waarin leerlingen, van welke herkomst ook, 
zich thuis voelen. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Samenvatting van Art 2 – 7 NGB 
Uit wat wij om ons heen zien kennen wij God. Hij heeft deze wereld gemaakt en onderhoudt deze ook. Om Hem beter te 

leren kennen heeft hij ons de Bijbel gegeven, Zijn woord. 

Wij geloven dat de Bijbel hierin uniek en noodzakelijk is. Wij verstaan onder “de Bijbel” de canonieke boeken die in de loop van 

de eeuwen erkend zijn als Gods woord. Wat er in de Bijbel staat is genoeg om de Vader en de Zoon te leren kennen, te eren en 

met Hem te leven. De Bijbel, zoals deze voor ons ligt is geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom is het ook genoeg en mag 

of kan er ook niets meer bij en er af. 

 
2 Waar “hij” staat, kan ook “zij” gelezen worden 
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1.2. Missie en visie verder uitgewerkt 

 

Het Nuborgh College gaat uit van de Stichting Nuborgh College voor Voortgezet Onderwijs op de 
Noordwest Veluwe. Artikel 2 van de stichting luidt: ‘De Stichting aanvaardt als grondslag en richtsnoer 
voor al haar werk en voor het onderwijs dat in haar scholen wordt gegeven de Heilige Schrift als Gods 
Woord naar de opvatting zoals verwoord in de voetnoot op de voorgaande bladzijde.  
 
Open  
Aansluitend bij de christelijke grondslag is het Nuborgh College een open protestants christelijke school. 
Onze slogan is “Oog voor elkaar, oog voor de toekomst”. Open betekent dat alle leerlingen die voldoen 
aan de onderwijs-gerelateerde toelatingseisen van harte welkom zijn, waarbij we van al onze leerlingen 
verwachten dat zij de christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan de verplichte 
identiteitsbepalende activiteiten. Dit vragen wij ook van de studenten die bij ons stage lopen. Van het 
personeel wordt verwacht dat zij de identiteit onderschrijven en een actieve bijdrage leveren aan de 
praktische invulling. Daarnaast geldt als een van de benoemingsvereisten het behoren tot een van de 
protestants christelijke kerken en kerkelijk meelevend zijn. Van de ouders in de oudergeleding van de 
MR wordt ook gevraagd om de identiteit te onderschrijven.  
 
Wij bieden daarbij ons personeel, leerlingen, ouders en studenten ruimte voor een eigen invulling van het 
christelijk geloof. De grondslag van de school is het gemeenschappelijke dat wij hebben. Verschillen  in 
uitwerking zijn dan legitiem en weerspiegelen de veelkleurigheid van onze scholengemeenschap.  
Op het Nuborgh College voelen we ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, 
aandacht en betrokkenheid. Aan deze waarden geven we vanuit de Bijbel een fundament, leven alle 
medewerkers die waarden voor en dragen ze uit.  
 
 

 
 
Pedagogische identiteit 
Aansluitend bij de christelijke identiteit kenmerken de Nuborgh-locaties zich door een pedagogisch 
didactisch klimaat waarin leerlingen en medewerkers zich gerespecteerd, gewaardeerd en fysiek en 
mentaal veilig voelen. Bij ons wordt zorg op maat geboden. We respecteren leerlingen om wie ze zijn en 
niet om wat ze doen. We houden rekening met hun mogelijkheden en onmogelijkheden. We zien onze 
leerlingen als jonge mensen op weg naar volwassenheid, met alle vragen en vraagtekens, zekerheden 
en onzekerheden die daarbij horen. Ze mogen erop rekenen dat zij op hun weg naar volwassenheid een 
beroep kunnen doen op onze docenten en onderwijs ondersteunend personeel. Leerlingen krijgen de 
ruimte om vragen te stellen en hun twijfels te uiten over levensbeschouwelijke vraagstukken. Aan ons 
dan de taak en opdracht op die vragen in te gaan en onze leerlingen een houvast en een duidelijke 
levensoriëntatie aan te reiken. Jongeren hebben behoefte aan richting.  
 
Begeleide confrontatie  
Wij menen dat wij de leerlingen beter voorbereiden om als christen in de maatschappij te staan door hen 
op school al, onder begeleiding van onze docenten, te confronteren met andere meningen. We noemen 
dit begeleide confrontatie.  
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2. Onderwijs 
 
Het Nuborgh College wil kwalitatief hoogwaardig en breed onderwijs aanbieden aan de regio. Wat wij 
daarmee bedoelen, staat in het beleidsstuk Nuborgh Scenario. Hieronder kort weergegeven in 
kenmerken:  
 
Kenmerken van het Nuborgh Onderwijs:  

-  Een leerling leert actief en zelfstandig te werken.    

-  Een leerling leert samenwerken met anderen.   

-  Kennis wordt in samenhang aangeboden en bijgebracht.   

-  De lesstof is op de praktijk gericht.   
-  In de les wordt gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen (bijvoorbeeld: internet, de 

praktijk, de kennis van medeleerlingen, een krant of tijdschrift, de elektronische leeromgeving, een 

stageplek en uiteraard de kennis van de docent).   

 
Prioriteit voor de komende vier jaar:  
 
Uitgangspunten 
Het Nuborgh College wil haar leerlingen goed voorbereiden op de sterk veranderende maatschappij. 
Digitalisering, participatie in de samenleving, onderzoekmatig denken, nauwere koppeling tussen theorie 
en praktijk en de informatiemaatschappij vormen het begrippenkader. 
 
Hierbij is het belangrijk dat onze leerlingen waarden en normen meekrijgen. Investeren in netwerken is 
net zo belangrijk als de kennis en vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt. Digitalisering van de 
maatschappij vraagt van het onderwijs om alert te zijn op neveneffecten en hier pedagogische doelen 
over op te stellen. Het is van belang te beseffen dat de digitalisering van ons onderwijs een grote 
verandering is. Het vraagt om een andere didactiek en benaderingswijze. We weten dat leerlingen 
écht contact nodig hebben om tot leren te komen. De docent heeft hierbij een cruciale rol.  
 
De uitdaging is dat iedere leerling die onze school met diploma verlaat, beschikt over de kennis en 
vaardigheden die de moderne maatschappij vraagt en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage kan leveren 
om als mens te functioneren en te participeren in de samenleving. 
 
Kennis en vaardigheden 
Maatwerk en differentiatie, als opmaat naar gepersonaliseerd leren, maken het mogelijk om de 
leerlingen goed voor te bereiden op de samenleving. Het Nuborgh College kiest ervoor ICT in te zetten 
om het onderwijsleerproces te ondersteunen. We concentreren ons op verschillende vormen van 
keuzewerktijd, het invoeren van een digitaal portfolio/plusdocument evenals het aanbieden van 
versnelde en/of gedifferentieerde leerroutes. De leerling moet hierin steeds meer de eigenaar van zijn 
eigen leerproces moeten worden waarbij LOB leidend zal zijn. 
 
Dat houdt voor ons de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Er is een uitdagende leeromgeving voor excellente leerlingen. 
- Er is een vorm van keuzewerktijd op alle locaties ingevoerd of uitgebreid. 
- Er is een concreet plan van invoering en inzet van laptops. 
- 50% van de lesinhoud heeft een digitale toepassing. 
- Iedere leerling heeft een digitaal portfolio/plusdocument. 
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- Er is een toets beleidsplan opgesteld en (deels) geïmplementeerd. 
- LOB is volledig geborgd, heeft een plaats in ieder leerjaar en is er sprake van een doorgaande lijn. 
- Leerlingen kunnen versnellen en vakken op een ander niveau afsluiten. 
- Het ICT-beleidsplan en de daaruit voortkomende scholing is afgestemd op bovenstaande 

doelstellingen. 
 
Leef en leerklimaat 
Het Nuborgh College hecht aan vorming van de leerlingen door (maatschappelijke) stage en een goed 
pedagogisch leef- en leerklimaat in de scholen. Het uitbouwen van de zorgstructuur met persoonlijke 
coaching waarin ook leerlingen elkaar helpen en ontwikkelen van een programma ter bevordering van 
het pedagogisch gezonde klimaat zijn speerpunten voor de komende jaren. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Er is door de verschillende locaties een programma ontwikkeld en uitgevoerd om te komen tot een 

positief leef- en leerklimaat in de school. 
- Het werken met leerlingcoaches/junior-docent/buddy is ingebed in de zorgstructuur. 

3.    Personeel en organisatie 

 
Visie Human Resource Management (HRM) 
Het personeel is de kritische succesfactor bij uitstek: het Nuborgh College kan alleen goede 
onderwijskwaliteit bieden en succesvol zijn, indien het personeel gemotiveerd is en goed functioneert. 
Dit geldt zowel voor onderwijzend als ook onderwijsondersteunend personeel. Om deze kritische 
succesfactor te optimaliseren voert het Nuborgh College een kwalitatief goed integraal personeelsbeleid. 
 
Professionalisering 
Het Nuborgh College is een professionele lerende organisatie. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Binnen vier jaar is de POP-cyclus van elke medewerker afgerond waarin zaken aan de orde komen 

als het bijhouden van professionele ontwikkeling en het gezamenlijk groeien daarin, reflecteren en 
evalueren op vooraf gestelde doelen, leeftijdsfasebewust en loopbaangericht personeelsbeleid. 

- De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor zijn POP- en bekwaamheidsdossier. 
- Medewerkers nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling, passend 

binnen het scholingsbeleid van het Nuborgh College en leraren houden deze vanaf 2017 bij in het 
lerarenregister. 

- Leraren worden gestimuleerd om gebruik te maken van de lerarenbeurs, zodat in 2020 50% van alle 
leraren in het bezit zijn van een afgeronde masteropleiding of post-HBO opleiding. 

- In 2020 beschikken alle leraren van het Nuborgh College over basisvaardigheden van ICT- en E- 
didactiek. 

- Leidinggevenden nemen hun eigen verantwoordelijkheid voor hun professionele ontwikkeling en 
houden deze vanaf 1 januari 2016 bij in het schoolleidersregister. 

- Leidinggevenden worden gestimuleerd om een masteropleiding op het gebied van 
leidinggeven/verandermanagement te volgen. 

- Er vindt structureel dialoog plaats tussen medewerkers en schoolleiding door middel van 
bijvoorbeeld overkoepelende overlegorganen en studiedagen. 

- Het Nuborgh College blijft een opleidingsschool voor zowel 1e als 2e graads studenten. 
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Ontwikkeling & presteren 

Om deze professionele organisatie vorm te geven, is er aandacht en ondersteuning voor de ontwikkeling 
en prestaties van de medewerkers. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Alle startende docenten nemen deel aan een driejarig inwerk- en begeleidingsprogramma. 
- Een keer in de vier jaar evalueert de directie het functiebouwwerk. 

 

Partnerschap 

Het Nuborgh College stimuleert en maakt samenwerking buiten de school mogelijk. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Partnerschap met scholen in de regio wordt vergroot door het vormen van netwerken binnen het 
    VIA-verband, met lerarenopleidingen en scholen voor speciaal onderwijs. 

 
Mobiliteit & flexibiliteit 

Medewerkers van het Nuborgh College worden flexibel en mobiel ingezet. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- We vergroten de interne mobiliteit; we streven ernaar dat medewerkers zich flexibel opstellen 

tegenover de inzet op verschillende locaties van het Nuborgh College en stellen voor de komende 
vier jaar een plan op om deze mobiliteit actief te stimuleren. 

 
Personeelsplanning 

Gezien de demografische ontwikkelingen in de komende jaren, zoals de daling van leerlingaantallen en 
het dalend nieuw aanbod van docenten in tekortvakken en bovenbouw vwo, zal er een steeds groter 
tekort ontstaan aan bevoegde docenten. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Jaarlijks wordt de toekomstige in- en uitstroom van personeel bijgehouden om directie de 

mogelijkheid te geven om te sturen op het geven van bevoegde lessen. 
- In 2020 moet 80- tot 85% van de docenten bovenbouw vwo een masteropleiding hebben afgerond. 
- De schoolleiding stimuleert docenten om een 2e graads bevoegdheid te halen in de tekortvakken en 

maakt gebruik van Vierslagleren. 
- Docenten zonder een bevoegdheid moeten deze in 2 jaar gaan halen. Met deze docenten wordt 

2x per jaar door de teamleider een voortgangsgesprek gehouden. 
- Percentage onbevoegde lessen zal afnemen van 6% in 2015 tot 0% in 2017, met uitzondering van 

docenten die nog voor een bevoegdheid studeren. 
(we conformeren ons hierbij wel aan de eventuele aanpassingen in de wet- en regelgeving door de 
VO-raad met ministerie, politiek en bonden wat betreft het verduidelijken van het 
bevoegdhedenstelstel). 

- In het formatieplan wordt er jaarlijks rekening gehouden met de instroom van leerlingen en 
instroom/uitstroom van medewerkers, zodat bij eventuele krimp een sociaal plan vermeden kan 
worden. 

 
Werving & selectie 

Om de eventuele tekorten van buitenaf aan te vullen, voert het Nuborgh College een actief 
wervingsbeleid. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Het benoemingsbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. 
- We streven ernaar om een mix van hbo/wo opgeleide leraren en schoolleiders te werven; 
- Het Nuborgh College zal zich extern profileren als een aantrekkelijke werkgever door middel van 

vacatureplaatsing, website, PR, e.d. 
 
Arbo en verzuim 

Het Nuborgh College hanteert een betrokken, actief en preventief verzuimbeleid, waarbij 
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arbeidsomstandigheden aandacht krijgen. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld eens in de 5 jaar een periodiek lichamelijk 

onderzoek te laten uitvoeren door de arbo-dienst of een gesprek aan te gaan met betrekking tot de 
balans privé en werk door een extern bureau. 

- Te blijven streven het ziekteverzuim 1%-punt lager dan het landelijk gemiddelde te houden. 
- Door aandacht te schenken aan werkdrukvermindering en hiervoor oplossingen te bieden. 
- Er blijft vastgesteld arbobeleid volgens de landelijke richtlijnen. 

 

Scholing docenten op onderwijs 
 
Er is structurele input op het gebied van pedagogiek en didactiek. Kennis en vaardigheden worden niet 
alleen doorgegeven, maar ook in de praktijk geoefend (studiedagen, collegiale consultatie e.a.). 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Er wordt gebruik gemaakt van het meerjarig nascholingsplan waarin het didactisch concept zoals 

geformuleerd in de Nuborgh-visie een plaats heeft. 
- Elke docent neemt deel aan een vorm van kennisuitwisseling, bijvoorbeeld collegiale consultatie. 
- Onderwijs ondersteunend personeel neemt minstens één keer per jaar deel aan een vorm van 

kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in VIA-verband of binnen dezelfde functiegroep van de locaties van 
het Nuborgh College. 

- In elk locatieplan wordt aandacht besteed aan verdere verbreding van de didactische vaardigheden 
van docenten. 

- Om ook als locaties van elkaars expertise te profiteren, wordt minstens één keer per jaar een 
Nuborgh studiedag gehouden; voor het onderwijs ondersteunend personeel zal op deze studiedag 
een functiegericht programma aangeboden worden. 
 

4.    Financiën 

 
De school heeft enkele jaren een hoger marktaandeel binnen weten te halen van het totale aantal 
leerlingen uit het voedingsgebied van de school. Voor de periode tot ± 2025 zal er echter ook in deze 
regio sprake zijn van krimp van de leerlingaantallen als gevolg van ontgroening. Indicatief wordt 
uitgegaan van een krimp van ± 15%. Dit heeft gevolgen voor de leerlingaantallen en omdat de 
rijksbekostiging gebaseerd is op het aantal leerlingen, vervolgens ook voor de inkomsten van de school. 
 
Verder liggen er financiële uitdagingen op de volgende vlakken: 
- Ict en digitaal lesmateriaal nemen een steeds belangrijker plaats in binnen het onderwijs op onze 

locaties. De kosten hiervan zijn vaak hoger dan van traditioneel materiaal dat gebruikt wordt. 
- De huisvesting van één van de locaties nadert de levensduur van 40 jaar. Bovendien is op dezelfde 

locatie een noodgebouw aanwezig van 34 jaar oud. Vervanging van noodlokalen en renovatie of 
nieuwbouw van zal binnen afzienbare tijd plaats moeten vinden. 

- De beide andere locaties zijn van recente datum en hebben dure technische installaties, waarvan op 
termijn de onderhouds/vervangingskosten toe zullen nemen. 

 
De financiële situatie van het Nuborgh College is op dit moment goed. 
Door de genoemde ontwikkelingen zou er zonder verdere maatregelen in de komende periode een 
onbalans kunnen ontstaan binnen de jaarlijkse exploitatie. 
Dit betekent dat zowel op het gebied van personeel als materieel gezocht moet worden naar passende 
oplossingen. Voor de formatie wordt hieraan jaarlijks sturing gegeven door middel van het formatieplan. 
Van de totale lasten heeft 80% betrekking op personeel. Voor de materiële kosten is de jaarlijkse 
begroting, met daaruit op te stellen actieplannen, leidend. 
 
Horizontale verantwoording (= verantwoording aan belanghebbenden waaronder leerlingen, ouders van 
leerlingen en medewerkers) is in de huidige tijd een belangrijk item. Om betrokkenheid van de diverse 
doelgroepen te creëren en vast te houden, is transparante verslaglegging op een laagdrempelig niveau 
een belangrijk uitgangspunt. 
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Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

De school heeft structureel een sluitende begroting en een gezonde financiële positie.  

De volgende indicatoren worden hiervoor gehanteerd: 
- Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal):  minimaal 0,5 
- Liquiditeit (vlottende activa/vlottende passiva): minimaal 0,75 
- Rentabiliteit (exploitatieresultaat/totale baten):  0 tot 1% + inflatietoevoeging reserves 
     (driejaars gemiddelde)                                                  (waardevast houden reserves) 
- Financiële buffer middelen benodigd voor het  5% + 11% op basis van risico-  

opvangen van financiële risico’s als percentage inventarisatie van de totale baten 

De school zorgt voor transparante verslaglegging gericht op doelgroepen. 
 
De volgende indicatoren worden hiervoor gehanteerd: 
- Deelname en vulling van de gegevens van ‘scholen op de kaart’ 
- Het ‘officiële’ jaarverslag voldoet aan de eisen vanuit de wetgeving. 
- Een vereenvoudigde verslaglegging is via internet te raadplegen. 
 

5.    Kwaliteit en communicatie 

 
Kwaliteit 

Het kwaliteitsbeleid op alle niveaus is erop gericht ons onderwijs op een hoger niveau te brengen. We 
schenken aandacht aan opbrengstgericht werken in alle geledingen. Kwaliteitsbeleid is per definitie een 
cyclisch gebeuren. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Ouders en leerlingen worden geënquêteerd inzake het onderwijskundig proces en de veiligheid in de 

school waaronder het anti-pestbeleid. De uitkomsten van de enquête worden besproken in de 
verschillende geledingen. Er wordt een actieplan opgesteld en dat wordt geëvalueerd. 

- De gesprekscyclus wordt gestart en volgens de procedure uitgevoerd. 
 

 
 
Management rapportages 

Vanzelfsprekend horen ook deze rapportages bij kwaliteit thuis. Zaak is dat er SMART geformuleerd 
wordt en dit steeds terugkomt in de gesprekken op Terap- en Marapniveau. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Procedure Teraps en Maraps blijft gehandhaafd. 
- Lesuitval wordt d.m.v. les vervangend systeem onder de 5% gehouden. 
- De rendementen van de leerroutes en examencijfers liggen tenminste op en zo mogelijk, boven het 

landelijk gemiddelde. Uiteraard moeten de gevolgen van Passend Onderwijs op de rendementen nog 
worden afgewacht. 

 
Professionele organisatie 

Tijdens de les, vergadering, studiedag, training, intervisie, collegiale visitatie etc. wordt gedacht in 
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termen van het verhogen van de opbrengsten voor onze leerlingen. Zeker in het kader van Passend 
Onderwijs dienen wij ons hiervan bewust te zijn. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Intervisiemomenten worden standaard in het jaarplan opgenomen. 
- De gesprekscyclus wordt uitgevoerd. 
- Op elke locatie wordt meerdere malen per jaar tijd vrijgemaakt voor onderwijsontwikkeling, bijvoorbeeld 

door het bespreken van de vijf rollen van de docent, Passend Onderwijs of het delen van 
kennis/vaardigheden van een gevolgde training/cursus. 

- Er is ruimte voor studenten van vooral Windesheim om te leren in onze organisatie. Het Nuborgh 
College is opleidingsschool van Windesheim. 

 
 

Communicatie 
Op onze school wordt momenteel gewerkt aan een nieuw communicatieplan dat in augustus 2015 zal 
worden gestart. 

 
Externe communicatie 

Op het Nuborgh College zijn kennis en vaardigheden in balans. Dit dragen we gezamenlijk uit in 
woord en daad. Nieuwsvoorziening richting ouders is zuiver, duidelijk en actueel. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- De nieuwe websites wordt geëvalueerd met ouders en leerlingen. 
- Pr-uitingen dienen qua tijdstip en inhoud op elkaar afgestemd te worden tussen de verschillende 

locaties. 
- We dienen als kenniscentrum voor ouders (algemene thema-avond / locatiespecifieke thema- avond) 

en voor het primair onderwijs (PO) (bijvoorbeeld conferentie Engels). 

 

 

Interne communicatie 

De jaarplanning is leidend. Het gebruik van it’s Learning en Magister is voor leerlingen actueel en 
duidelijk. Het beleidsstuk Sociale Media is bekend bij het personeel en verdient als zodanig navolging. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- Op het intranet komen op een voor al het personeel toegankelijke plaats de afgeronde en 

goedgekeurde beleidsstukken en locatiespecifieke stukken te staan. 
- Elke locatie onderzoekt hoe de interne communicatie met het personeel verbeterd kan worden. 
- De interne communicatie moet zakelijk, zuiver en doel(groep)gericht zijn. 
- Er worden Nuborghbrede afspraken gemaakt over de communicatie naar leerlingen toe wat betreft 

roostertechnische zaken (bijv. het dagrooster) en zaken die te maken hebben met absentie en 
rapporten. 
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6.     Huisvesting 

 
De locaties Veluvine en Oostenlicht hebben nieuwe huisvesting. De huisvesting van locatie Lambert 
Franckens bereikt in de periode van dit strategisch plan de leeftijd van 40 jaar. 
Voor deze locatie moet naast vervanging van zeer oude noodlokalen gekeken worden of het gebouw 
zowel bouwkundig als onderwijskundig geschikt gemaakt kan worden om nog een langere termijn mee 
te kunnen. 
 

 
 
Voor alle locaties geldt dat, gezien de leerling-prognoses, in de periode van dit plan de huisvesting in 
omvang in principe toereikend is. Voor langere termijn is aandachtspunt of de gebouwen qua capaciteit 
juist niet te groot zijn. Voor alle locaties geldt hierbij de spanning tussen de korte en de lange termijn (op 
korte termijn nog sprake van beperkte groei of in ieder geval stabiliteit in het leerlingaantal en op lange 
termijn daling van het leerlingaantal). 
 
De gevolgen van het Passend Onderwijs zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd. Naar alle 
waarschijnlijkheid heeft dat echter geen grote directe gevolgen meer voor de eigen huisvesting van 
locaties, maar mogelijk wel in samenwerkingsvormen met het speciaal onderwijs. 
 
Dat houdt voor ons voor de komende vier jaar het volgende in: 

 
- De huisvestingskosten voor de locaties Oostenlicht, Veluvine en Lambert Franckens blijven in balans 

met de vergoedingen. 
- De houtbouw van het Lambert Franckens wordt vervangen door permanente huisvesting, die 

voldoende ruimte biedt aan de leerlingen volgens de prognoses. 
- De huisvesting van de locatie Lambert Franckens wordt zowel bouwkundig als onderwijskundig 

geschikt gemaakt om een termijn van 20 jaar vooruit te kunnen. 
- Renovatie van lespleinen en vervanging van meubilair op de locatie Lambert Franckens wordt 

gefaseerd uitgevoerd. 
- De onderwijsruimten blijven voldoen aan de kwaliteitseisen van het onderwijs. 
- Veluvine beschikt over een adequate overblijfruimte. 


