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Inleiding:  
 

Het schoolplan 2020-2022 is een formeel beleidsdocument van het Dollard College. Met dit 

schoolplan wil het Dollard College voor de komende jaren de hoofdlijnen van het beleid weergeven. 

Het is een intern verantwoordingsdocument waarin de school verantwoording aflegt over het beleid 

met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De school probeert hiermee inzicht te geven in de 

gemaakte keuzes en in de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. 

De school wil met dit document zowel intern als extern aangeven waar zij staat en wat op 

verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. 

De ambities in het schoolplan 2020-2022 sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het 

Toekomstplan Dollard College 2016-2020. Vanuit de missie en visie geloven we in verder werken in 

de ingezette richting. Daarmee kiest het Dollard College nadrukkelijk voor voortzetting van de 

ingezette beleidslijn. Vanwege de aanstaande bestuurlijke fusie met Ubbo Emmius hebben we 

gekozen voor een schoolplan voor twee jaar. Na de fusie maken we gezamenlijk het nieuwe 

schoolplan. 

Het schoolplan 2020-2022 begint dus op de schouders van de voorganger, het schoolplan 2015-2019, 

en maakt verbinding met het toekomstplan. Het ontwerpproces van dit schoolplan kende 3 stappen: 

allereerst is de missie en visie vastgesteld. In een proces van waardenverheldering zijn de bestaande 

missie en visie opnieuw geformuleerd en scherp gesteld. Teams en medewerkers zijn daarbij 

betrokken geweest. In een tweede stap is de opbrengst van de actielijnen en speerpunten van het 

Toekomstplan Dollard College geëvalueerd. Tenslotte zijn op basis van de evaluatie en vanuit de 

missie en visie nieuwe concrete doelstellingen geformuleerd voor de toekomst.   
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Hoofdstuk 1 Dollard College - Wie zijn wij 
 

Het Dollard College verzorgt onderwijs in het oosten van de provincie Groningen. Op 6 verschillende 

vestigingen in Winschoten, Pekela, Woldendorp en Bellingwolde wordt algemeen bijzonder 

onderwijs aangeboden in de leerwegen Praktijkonderwijs, ISK, vmbo, mavo, havo, zesjarige havo, 

(tweetalig) vwo en gymnasium voor ruim 2400 leerlingen. Voor de begeleiding en het goede verloop 

van het leerproces van deze leerlingen heeft het Dollard College ongeveer 300 medewerkers in 

dienst. De eindverantwoording ligt het bij College van Bestuur en namens deze bij de tweehoofdige 

regiodirectie. Het personeel op de vestigingen wordt ondersteund door een aantal 

afdelingsdirecteuren. De verhouding man-vrouw is ongeveer 50-50.  

Het Dollard College maakt deel uit van Onderwijsgroep Noord. Samen met de stichtingen Terra en 

rsg de Borgen vormt het Dollard College een bestuurlijke samenwerking.  

Samen met ROC Noorderpoort en Terra verzorgt het Dollard College onderwijs in een gezamenlijke 

locatie in Winschoten.  

In de regio Zuidoost Groningen zijn de directe samenwerkingspartners de scholengemeenschap Ubbo 

Emmius voor het voortgezet onderwijs en SOOOG voor het basisonderwijs. Voor de vestiging 

Woldendorp geldt dat er samen wordt gewerkt in de regio Noord met het Eemsdelta voor het 

voortgezet onderwijs en Qworzo voor het basisonderwijs. 

Door de bevolkingskrimp daalt het aantal leerlingen in Oost-Groningen. Toch willen we hun 

maximale kansen blijven bieden door een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te blijven realiseren. 

Daarom zijn we met Ubbo Emmius al geruime tijd in gesprek over verdergaande samenwerking. Deze 

gesprekken hebben geresulteerd in het doel om met ingang van 1 januari 2021 een besturenfusie 

tussen beide scholen te realiseren en vervolgens een formele samenvoeging van de scholen in 

Winschoten per 1 augustus 2021 te laten plaatsvinden. Deze plannen hebben ongetwijfeld gevolgen 

voor de uitvoering van de doelstellingen zoals deze zijn beschreven in dit schoolplan. Gezien de 

huidige fase waarin de gesprekken zich bevinden, zijn deze echter nog niet concreet.  
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Figuur 1: Het Dollard College als onderdeel van Onderwijsgroep Noord 

Identiteit 
Bij het Dollard College willen we onderwijs verzorgen waarbij het gaat om leren, talentontwikkeling 

en het vinden van antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Betekenisvol onderwijs dat geen 

andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar 

worden toevertrouwd. Onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze staan, 

wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat iedereen 

iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden voor mensen 

om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele leven 

en als burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, 

maar ook voor onze medewerkers. 

De leidende kernwaarden voor ons handelen zijn: gemeenschappelijk versterkend en bewust 

persoonlijk. 

Missie 
Vanuit onze identiteit is het onze missie om jongeren uit te dagen bewust bekwaam en betekenisvol 

te zijn. We willen dat doen door elkaar op te zoeken, te kennen en te erkennen. We zijn gericht op 

het belang van de ander met als oogmerk te weten wat we voor de ander kunnen betekenen. Onze 

kernwaarden zijn: gemeenschappelijk versterkend en bewust persoonlijk. Geholpen door onze 

kernwaarden willen we een sterke betrokkenheid bij en een hoge kwaliteit van het onderwijs 

veroorzaken die gekenmerkt wordt door veiligheid, ontwikkelings- en resultaatgerichtheid en 

efficiëntie.  

Visie 
Dit betekent uiteindelijk voor het onderwijs dat we leerlingen motiveren zelf verantwoordelijkheid te 

nemen voor het eigen leerproces. We zijn gericht op de ontplooiing van ieders talent afzonderlijk en 
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op de betekenis daarvan voor de ander en de samenleving. We willen aansluiten bij de 

(leer)behoeften van elke individuele leerling. Daarnaast besteden we gericht aandacht aan de 

samenwerking tussen leerlingen onderling en tussen leraren en leerlingen.  

Schoolklimaat en veiligheid 
Onze school biedt een prettige leeromgeving waar leerlingen zich op een goede manier kunnen 

ontwikkelen. Door onze persoonlijke benadering in ons onderwijs en onze begeleiding hebben we 

oog voor de behoefte van de leerling. Om de leerlingen een veilige schoolomgeving te geven hebben 

we per vestiging een schoolveiligheidsplan. Daarin staat beschreven hoe de school de 

schoolveiligheid organiseert, evalueert, verbetert en borgt. Ook is er aandacht voor de sociale 

veiligheid. De school heeft dit onder andere in een anti-pestbeleid en een sociale media protocol 

vastgelegd. Het schoolklimaat en de veiligheid worden gemonitord met de tevredenheidenquêtes 

voor leerlingen, ouders en medewerkers. De resultaten van de enquêtes worden geanalyseerd en de 

uitkomsten ervan worden verwerkt in de afdelingsjaarplannen. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Domein leerling en onderwijs; onderwijskundig beleid  
 

Voor de komende twee jaar heeft het Dollard College gekozen voor vier thema’s. Bij deze thema’s 

geven we aan wat we doen, waar we aan willen werken en wat we samen met onze leerlingen willen 

bereiken. Iedere vestiging zal daar vanuit zijn eigenheid in zijn eigen tempo kleur aangeven in de 

cyclus van het afdelingsjaarplan. 

Durf…  

De samenleving waarin onze leerlingen opgroeien naar volwassenheid wordt gekenmerkt door snelle 

ontwikkelingen en flexibiliteit. Om zich in deze samenleving te kunnen redden, willen we onze 

leerlingen leren om duurzame keuzes te maken. Om die keuzes te kunnen maken is voor de leerling 

een constante afweging nodig van wat is goed voor mezelf op de korte en de lange termijn, maar ook 

wat het effect is op de wereld om mij heen. Dit is geen gemakkelijk proces. Toch willen we 

uiteindelijk bereiken dat de leerlingen in die afweging de juiste keuzes durven te maken. 

  Wij willen gelijke kansen te bieden met ons onderwijs. In het huidige systeem wordt de keuze 

voor het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen op hetzelfde moment gemaakt. Gezien de 

ontwikkeling van jongeren is dit een ‘onnatuurlijke knip’. Verder blijkt uit onderzoek dat op deze 

manier te vroeg en te rigide wordt geselecteerd. Daardoor kunnen jongeren er nadeel van 

ondervinden. Dit heeft ook te maken met het feit dat jongeren zich aan een nieuw onderwijssoort 

aanpassen, terwijl het onderwijs zich eigenlijk zal moeten aanpassen aan de ontwikkelbehoefte van 

de leerling. Wij willen ons onderwijs afstemmen op die ontwikkelbehoefte en zo alle leerlingen een 

gelijke kans geven. Daarom maken we met onze partners in het primair onderwijs plannen voor een 

pilot voor 10-14-onderwijs. Uiteindelijk willen we een doorgaande ontwikkelingslijn voor de 

leerlingen realiseren. We willen hen zo goed voorbereiden op het vervolgonderwijs.  

  Daarnaast willen we in ons onderwijsaanbod de leerlingen meer keuzemogelijkheden bieden. 
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Deze mogelijkheden sluiten aan bij de interesses en de capaciteiten van de leerling. De mentoren en 

leraren fungeren als coach en begeleiden de leerlingen in het maken van hun keuzes. We zijn actief 

bezig met de ontwikkeling van de nieuwe leerweg waarin de gemengde en theoretische leerweg 

worden samengevoegd met de toevoeging van een praktijkcomponent. Wij zien dit als een kans om 

hiermee tegemoet te komen aan de keuzemogelijkheden van de leerlingen. Ook het LOB-programma 

van de school is erop gericht om de leerling keuzes te laten maken in diens mogelijkheden en 

voorkeuren. 

 

Doelen: 

- Er is een directe ontwikkelingslijn voor de leerling door 10-14-onderwijs. 

- Elke leerling kan kiezen binnen een flexibele leerroute en een flexibel rooster. 

Gereedschap voor mijn ontwikkeling  

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen het juiste gereedschap hebben om zich te ontwikkelen. 

Voor het grootste deel doen de leerlingen kennis op en ontwikkelen ze vaardigheden tijdens de les. 

Onderdelen daarvan zijn ook digitale geletterdheid, creativiteit en samenwerken. Deze worden onder 

andere genoemd als elementaire vaardigheden in deze eeuw. 

  De mentor is de spil in het contact rond de leerling. Als dat voor leerlingen nodig is, kan de 

school aanvullende ondersteuning bieden. Ondersteuning kan geboden worden in de schoolse zaken 

en in het welbevinden van de leerling. Deze is er op gericht om ervoor te zorgen dat de leerlingen 

zich optimaal kunnen inzetten voor hun schoolloopbaan. De ondersteuning is uiteengezet in het 

ondersteuningsprofiel van de school.  

 De regio waarin onze school onderwijs aanbiedt staat bekend om de grote taalachterstand 

onder de bevolking. De school voelt zich verantwoordelijk om de leerlingen, ondanks de 

taalachterstand, af te leveren op het landelijk vastgestelde referentieniveau dat past bij het niveau 

van het diploma. Om dat te bereiken heeft de school een taalbeleidsplan opgesteld. De 

achterstanden op het gebied van woordenschat, lees- en schrijfvaardigheid worden door taalbewust 

lesgeven te lijf gegaan. Dit gebeurt niet alleen in de lessen Nederlands, maar dit plan is juist bedoeld 

om bij de andere vakken het werken aan taalvaardigheid te stimuleren.  

  De school heeft ook aandacht voor goed rekenonderwijs voor de leerlingen. Daarvoor 

hebben we het rekenbeleid opgesteld. Op basis daarvan worden de rekenvaardigheden van de 

leerlingen ontwikkeld. 

  Om goed te kunnen participeren in onze maatschappij is er ook aandacht voor 

burgerschapsvorming. Gelet op de eigenheid van de vestigingen, geeft iedere vestiging daar een 

eigen invulling aan. Deze invulling staat beschreven in het afdelingsjaarplan. Verder wil de school de 

leerling met het programma loopbaanoriëntatie laten oriënteren en voorbereiden op een continu 

veranderende arbeidsmarkt. Ook met het Sterk Techniekonderwijs, waarin wij samenwerken met 

andere scholen, voor primair onderwijs, vmbo en mbo, en het bedrijfsleven, worden onze leerlingen 

in het vmbo voorbereid op de arbeidsmarkt.  

Doelen: 

- De school ondersteunt de leerling om zich onafgebroken te kunnen ontwikkelen. 

- De taalvaardigheid van de leerling is conform het referentieniveau behorende bij het diploma. 

Word eigenwijs  

In ons onderwijs willen we zoveel mogelijk aansluiting vinden bij de ontwikkelbehoefte van de 

leerling. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen in toenemende mate de regie krijgen over 

hun eigen leren. Dit willen we doen door de leerling nadrukkelijk te coachen. In ons pedagogisch 
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klimaat en didactisch handelen willen we dat de 6 rollen van de leraar (Marty Sloter) zichtbaar 

worden in de lessen. Tot nu toe is er vooral aandacht geweest voor de eerste vijf rollen. Nu de 

leraren die onder de knie hebben, willen we de coachingsrol verder ontwikkelen. We willen daarom 

dat alle leraren geschoold zijn in het didactisch coachen. Daarmee kan de leraar de leerling coachen 

op een manier die positief is voor de relatie met de leerling en de motivatie en de ontwikkeling van 

de leerling. Deze aanpak omvat ook dat we het formatief evalueren een vast onderdeel willen laten 

worden in het lesprogramma. Daarin wordt er samen met de leerling gekeken naar hoe die zich 

ontwikkeld heeft richting een afgesproken doel en wat die moet doen om dat doel te bereiken. 

Tijdens het driehoeksgesprek samen met de mentor en de ouders neemt de leerling de leiding in het 

gesprek over diens voortgang. 

Doel:  

- Didactische coaching is zichtbaar in alle lessen. 

- Formatief evalueren is een vast onderdeel in het voortgangsproces van de leerling.  

- De leerling weet waar die staat en wat die nodig heeft om zich te ontwikkelen 

Ik doe ertoe  

Een goede school maken we samen met de leerling. Daarom willen wij onze leerlingen meer 

betrekken bij hoe de school en de lessen eruit moeten zien. Dit doen we niet alleen door met een 

leerlingtevredenheidsenquete te peilen wat de mening is van de leerling. Ook organiseren we twee 

keer per jaar een leerlingarena op school. Dit is voor ons een middel om het gesprek te voeren met 

de leerling over de school en de lessen. De output van de tevredenheidsenquete en de leerlingarena 

is vervolgens een bron voor het afdelingsjaarplan. Ook zien we dat de stem van de leerling kan 

bijdragen aan de ontwikkeling van de medewerkers. Binnen de HRM-cyclus vragen leraren, 

instructeurs en onderwijsassistenten hun leerlingen dan ook om feedback. Vervolgens gebruiken de 

leraren de terugkoppeling van de leerlingen om hun lesgeven, coachingsvaardigheden en mentoraat 

te verbeteren. Uiteindelijk zien de leerlingen niet alleen in de ontwikkeling van de school en de 

lessen hun mening terug, maar daar wordt ook over gesproken tijdens de contactmomenten met de 

mentor. Hiermee willen we dat de leerling weet dat diens stem ertoe doet. 

Doelen: 

- De leerlingen dragen bij aan het goed functioneren van de leraren, instructeurs en 

onderwijsassistenten. 

- De uitkomsten van de leerlingarena zijn een bron voor de ontwikkeling van de school en de lessen. 

- Uit de resultaten van de leerlingtevredenheidsonderzoeken blijkt dat de leerlingen zien dat de 

school hun mening waardeert. 

 

Hoofdstuk 3: Domein medewerker 
Het Dollard College wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waar de medewerkers worden 

gefaciliteerd om zich voortdurend te ontwikkelen tot de gewenste professional. Wij willen hen in 

deze ontwikkeling inspireren en ondersteunen. Dit doen we door in dialoog met elkaar te gaan, 

individueel maar ook in teamverband. Wat heeft de medewerker en het team waarin hij participeert 

nodig om vorm te geven aan het onderwijs dat past in onze missie en visie. Dat is de kern.  

Alle medewerkers hebben elkaar nodig om de individuele en gezamenlijke doelen te realiseren. Dit is 

mogelijk binnen een professionele cultuur waar professionele communicatie leidend is.  
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 Medewerkers durven binnen deze cultuur vragen te stellen, te coachen, feedback geven en 

ontvangen en initiatieven te nemen. Ze tonen eigenaarschap. Een aanspreekcultuur is 

vanzelfsprekend.  

Kortom, het Dollard College zet in op bekwame medewerkers die in teams gericht en reflecterend 

werken aan de ontwikkeling van zichzelf, elkaar en de leerling. 

Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat iedere medewerker beschikt over kennis, 

vaardigheden en competenties die aansluiten bij de visie, missie en kernwaarden van het Dollard 

College.   

Professioneel werkgeverschap 
Als het gaat om werving en selectie van nieuwe medewerkers, streven we ernaar alle vacatures te 

vervullen met de juiste kwalitatieve medewerkers. Deze nieuwe medewerkers worden optimaal 

begeleid om zo snel mogelijk hun weg te vinden binnen het Dollard College. 

Door participatie in de aspirant-opleidingsschool Ommelanden begeleiden we studenten tijdens hun 

opleidingstraject tot leraar. Hierin is inmiddels een wisselwerking ontstaan; studenten leren van ons 

en wij leren van studenten. Het is tevens één van de manieren om op de hoogte te blijven van 

recente ontwikkelingen in onderwijsland.   

Om vorm en inhoud te geven aan deze opleidingsschool hebben enkele leraren zich geschoold tot 

schoolopleider en meerdere leraren tot werkplekbegeleider. Zij weten welke criteria aan de student 

gesteld worden tijdens het begeleidingstraject; criteria met betrekking tot de basiscompetenties, de 

pedagogische en didactische vaardigheden en kennis en handelen hiernaar. 

Door de inzet van schoolopleiders, werkplekbegeleiders en eventuele examinatoren is de 

infrastructuur ten positieve veranderd.  

Om goed zicht te krijgen en te houden op de benodigde instroom van medewerkers, zowel 

kwalitatief als kwantitatief, is het van belang te weten hoe de instroom van leerlingen zich de 

komende jaren naar verwachting zal ontwikkelen en hoe de verwachte opbouw en uitstroom van 

medewerkers eruitziet. We zetten hiertoe een tweetal instrumenten in; het meerjarenformatieplan 

en het strategisch personeelsplan. Het meerjarenformatieplan geeft inzicht in de wijze waarop de 

formatie binnen de financiële kaders wordt toegewezen. Hierbij wordt telkens 3 schooljaren 

vooruitgekeken dus dit betekent dat dit plan jaarlijks wordt geüpdatet. Het strategisch 

personeelsplan kent zowel een kwalitatief als een kwantitatief deel en helpt jaarlijks bij het 

daadwerkelijk invullen van de formatie. Er wordt rekening gehouden met de uitstroom van 

medewerkers in verband met de aow-leeftijd, de flexibele schil, mobiliteit tussen de vestigingen, 

inzet bij de diverse vakken en de bijbehorende bevoegdheden. 

Op dit moment is bijna 40% van de medewerkers 55 jaar of ouder. Daarnaast is 15% van de 

medewerkers jonger dan 35 jaar. Om een betere balans te creëren in de leeftijdsopbouw van het 

personeelsbestand, worden de mogelijkheden tot een generatiepact onderzocht. Daarbij kan dit 

instrument helpen om deze jongere medewerkers, bijna de helft van de tijdelijke contracten wordt 

ingevuld door medewerkers binnen deze leeftijdsgroep, meer zekerheid te bieden. 

 

Professionele medewerkers 

Het Dollard College is een kennisintensieve onderwijsorganisatie waarbij de medewerkers het hart 

van onze organisatie vormen. Zij zijn het kapitaal van de organisatie. Het Dollard College faciliteert 

haar medewerkers bij de verdere ontwikkeling en professionalisering om naar de toekomst toe het 

beoogde kwalitatieve onderwijs te kunnen blijven bieden en het beste uit de leerling te halen. 

Daarbij hanteren we een toekomstbestendig personeelsbeleid, waarbij de volgende punten 

voortdurend aandacht vragen: 
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 omslag van docent gestuurd onderwijs naar programma gestuurd onderwijs waarin ruimte is 

voor maatwerk en gepersonaliseerd onderwijs; 

 samenwerken in teamverband waarin de professionele dialoog in een open en lerende 

houding wordt gevoerd en leraren elkaar coachen; 

 inzetten op de professionalisering van de leraar om te kunnen differentiëren in didactische 

werkvormen zodat actief kan worden aangesloten bij het tempo en het niveau dat passend is 

voor de leerling; 

 inzetten op een professionele leergemeenschap waarin leren met en van elkaar normaal 

wordt.  

Om dit te bereiken: 

 organiseren we gezamenlijke studiedagen  

 wisselen we ervaringen uit d.m.v. intervisie 

 hebben we gericht aandacht voor de professionaliteit van de medewerker in zijn of haar 

gesprekken met de leidinggevende waarbij tevens actief wordt gewerkt aan het portfolio en 

het bekwaamheidsdossier. We maken hier concrete afspraken over die aansluiten bij de 

missie en visie van het Dollard College 

 bieden we mogelijkheden om te experimenteren, waarbij zowel de individuele medewerker 

als het team verantwoordelijk is voor de professionalisering 

 investeren we in de ontwikkeling naar inspirerend, faciliterend en coachend leiderschap 

Een belangrijk instrument dat we inzetten om hierover concrete afspraken te maken, de acties te 

monitoren en deze te evalueren is de cyclus van de jaargesprekken tussen de medewerker en de 

leidinggevende. Het persoonlijk ontwikkelplan maakt hiervan deel uit. Het streven is dat iedere leraar 

ieder jaar een pedagogisch- of vak/vaardigheden georiënteerde scholing volgt. Zie voor meer 

informatie het beleids- en servicedocument jaargesprekken. 

 

Professionele cultuur 
Het Dollard College streeft een professionele cultuur en leefgemeenschap na waarin de dialoog, het 

collegiaal leren en een lerende organisatie hun weg vinden. Een hoofdtaak van leidinggevenden is 

het optimaliseren van de professionele cultuur in de organisatie.  

Deze komt sneller binnen handbereik als: 

1. de koers helder is. De directie zorgt, in samenspraak met de teamleden, voor uitdagende 

doelstellingen. Zij schetst wat er wordt verwacht, waar verbeteringen zich op moeten richten 

en wat het gewenste resultaat is.  

2. de basis voor veiligheid en vertrouwen er is. Er is een gezonde balans tussen het sturen op 

resultaat (wat) en ruimte voor vakmanschap van de professional (hoe). 

3. er met toewijding en aandacht wordt gewerkt. Toewijding gaat over passie voor het vak, 

aandacht gaat over de gemeende belangstelling voor elkaar. 

4. we denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. De nadruk ligt op wat er al is, we geven 

complimenten en gaan na wat de volgende stap is om verder te komen. We leren en werken 

stap voor stap aan verbetering waarbij de nadruk ligt op ‘doen’. 

Zoals eerder aangegeven, wordt iedereen als mens gelijkwaardig en respectvol behandeld in een 

professionele organisatie. Dit betekent echter niet dat iedereen als professional gelijk is. Hiermee 

wordt onderkend dat de kwaliteiten van eenieder op een verschillend vlak kunnen liggen en dat niet 

iedereen hetzelfde kan en hoeft te doen. Als dat uitgangspunt duidelijk en geaccepteerd is, kun je 
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mensen aanspreken op hun gedrag en hun opvattingen en kun je met elkaar bespreken welke 

ontwikkelpunten er zijn. 

Een professionele cultuur wordt gemaakt door de mensen in de organisatie en bepaald door de 

manier waarop zij met elkaar omgaan. In essentie komt het neer op twee spelregels: 

Samenwerken. Met elkaar spreek je af: 

- wie, wat wanneer moet weten 

- welke mensen het meest deskundig zijn en dus meepraten 

- wie wanneer de knopen doorhakt 

Communicatie. Met elkaar spreek je af: 

- dat iedereen zich uitspreekt 

- dat iedereen zich houdt aan wat is afgesproken 

- dat iedereen elkaar op de vorige twee punten aanspreekt 

In alle teams wordt bewust aan beide onderwerpen gewerkt en zijn hierover afspraken gemaakt 

waarbij sprake is van een continue doorontwikkeling. Het leren van elkaar, feedback geven en 

ontvangen en het coachen, niet alleen richting de leerling maar ook onderling als collega's, nemen 

een steeds centralere rol in.  

Het team gecentreerd werken wordt in steeds meer teams gemeengoed en komt onder meer tot 

uiting in het feit dat ieder team speerpunten en leerdoelen formuleert, uitvoert en evalueert. Deze 

speerpunten/ leerdoelen vallen binnen de kaders van de missie/ visie en de daarvan afgeleide 

afdelingsplannen. De concrete afspraken om de leerdoelen te behalen, worden vervolgens 

vastgelegd in het hrm-gesprek tussen de medewerker en de leidinggevende.  

De afgelopen tijd is er gewerkt aan het professioneel statuut waarin de zeggenschap van leraren 

centraal staat. Er is een nieuw taakbeleid in ontwikkeling dat in 2021 operationeel zal zijn. Wekelijks 

ontvangen de medewerkers per mail een weekbrief van hun leidinggevende waarin tevens de 

relevante ontwikkelingen vanuit de (regio)directie worden gedeeld.   

De komende jaren wordt op beide thema's voortgebouwd. Om de stand van zaken en de 

ontwikkelingen op allerlei vlakken, waaronder samenwerken en communicatie, te kunnen volgen, 

vindt tweejaarlijks het medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Op grond van de uitkomsten 

worden nieuwe optimalisatie-afspraken gemaakt.   

Hoofdstuk 4 Domein organisatie; Organisatie, besturing en kwaliteit  
 

Organisatie 
Het Dollard College maakt deel uit van Onderwijsgroep Noord. Onderwijsgroep Noord is een 
bestuurlijke samenwerking van het Dollard College, Terra en rsg de Borgen. Bij Onderwijsgroep 
Noord werken zo’n 1400 medewerkers op 23 vestigingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het 
College van Bestuur en het bureau Ondersteunende Diensten zijn gevestigd in de stad Groningen. 

Kwaliteitszorg  
Het schoolplan is het startpunt van een 2-jarige cyclus van planvorming, uitvoering, evaluatie en 

nieuwe planvorming. In het leerproces is borging de noodzakelijke wig om terugval te voorkomen en 

daadwerkelijk een lerende organisatie te zijn. Voor alle stappen in het leerproces kent het Dollard 

College op verschillende lagen bijpassende instrumenten.  



12 
 

Plan  
In de planfase wordt bij het Dollard College gewerkt met schoolplan, afdelingsjaarplannen en de 

persoonlijke ontwikkelingsplannen. In deze plannen wordt vanuit het kader van het bovenliggende 

plan steeds concreter en leerling-nabij vormgegeven aan de ambities op het niveau van afdeling, 

team en medewerker.  

Uitvoering  
De uitvoering is uiteraard operationeel, maar wordt ook zichtbaar. Concrete uitwerking van plannen 

leiden tot aantoonbare resultaten. In de leercirkel bij het Dollard College speelt de monitoring op de 

uitvoering van de plannen en zicht op de voortgang een belangrijke rol. Leraren, teams en 

afdelingsdirecteuren houden de voortgang van de ingezette plannen op de agenda van de reguliere 

overleggen. Regiodirectie en afdelingsdirecteuren bespreken in ‘leren van elkaar’ review-

bijeenkomsten voortgang op afdelingsniveau. In domeinoverleggen wordt maandelijks gemonitord 

wat op specifieke deelterreinen de ontwikkelingen zijn.  

Evaluatie 
Resultaten uit het verleden zijn bij Dollard College uitgangspunt voor successen in de toekomst. Er 

bestaat een vaste cyclus van evaluaties waarin tevredenheidsonderzoeken (LTO, OTO en MTO), 

zelfevaluaties en audits een sleutelrol spelen. In werkoverleggen, voortgangsgesprekken en 

teamsessies worden de resultaten van de plannen en ingezette acties geanalyseerd, gewogen en 

beoordeeld. In 2022 vindt de monitoring en evaluatie plaats. Deze vormt dan een bron voor een 

gezamenlijk schoolplan met het Ubbo Emmius. 

Borging 
De borging van deze kwaliteitscyclus is fundamenteel. Het Dollard College kent daarom op elke 

vestiging kwaliteitszorgmedewerkers die de vastgestelde processen initiëren en bewaken. 

Ondersteund door een adviseur onderwijs en kwaliteit van Onderwijsgroep Noord zijn zij in staat om 

het juiste instrumentarium (denk aan rapportageformat, audits, zelfevaluaties en 

tevredenheidsonderzoeken) te hanteren en de documentatie en de processen te bewaken.  

De borging van de kwaliteit vereist naast de beschreven beleidscyclus en informatiestroom ook een 

cultuur waarin kwaliteit doorlopend onderwerp van gesprek is. Vanuit de besturingsfilosofie van het 

Dollard College ligt deze verantwoordelijkheid allereerst bij de professional en vervolgens bij het 

management zelf. Bij kwaliteit gaat het om de onderwijskundige inhoud én de wijze waarop de leraar 

uitvoering geeft aan deze inhoud. Handelingen en concrete gedragingen van medewerkers dragen bij 

aan duurzame kwaliteit. Dit kan niet los worden gezien van intenties van individuen en de cultuur 

van teams. 

Samenwerking 
Het Dollard College onderhoudt aantoonbaar externe contacten om in samenwerking met andere 

onderwijsorganisaties (PO, RUG, MBO, HBO en RUG), bedrijven en instellingen, onder andere gericht 

op goede doorstroom van leerlingen naar andere vormen van onderwijs, stage en de versterking van 

het techniek onderwijs in de regio. Met name op dit laatste dossier is er sprake van co-financiering: 

zowel overheid als bedrijfsleven dragen samen met de deelnemende scholen: Dollard College, Het 

Hogeland College, Terra en Eemsdelta (penvoerder) bij aan dit onderwijsprogramma. Een en ander is 

verder beschreven Plan Sterk techniek onderwijs Noord Groningen. 

Huisvesting 
Vraagstukken met betrekking tot huisvesting zijn voor Winschoten in sterke mate afhankelijk van de 

ontwikkelingen van het fusietraject met Ubbo Emmius. Voor de overige is het sterk gerelateerd aan 
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de regionale ontwikkelingen met betrekking tot leerlingaantallen (krimp). Hierop zal de komende 

jaren een aanvullende analyse gedaan worden.  
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Bijlagen:  
- Schoolgids 2019-2020 

- Afdelinsjaarplannen 

- Kwaliteitszorgkalender 

- Jaarplan opleidingsschool 

- Verantwoordingsrapportage onderwijs en kwaliteit juni 2019 

- Activiteitenplan STO 18006 

- Actieplan onderbouw 

- Taalbeleidsplan 19-20 

- Herzien rekenbeleid 19-20 

- De rode draad van het loopbaanleren 

- Ondersteuningsplan en -profielen Dollard College 

- Schoolveiligheidsplan 

- Leermiddelen beleid 

- Burgerschapsvorming op het Dollard College 

- Professioneel Statuut Dollard College oktober 2019 

- Strategisch personeelsplan Dollard College definitief 

- Mjfp 2018 2022 

- 20171208 beleid jaargesprekken Dollard College aangepast nav MR 

- 20171208 servicedocument beleid jaargesprekken Dollard College  

 


