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De omgeving verandert snel en voortdurend. Dat zien en ervaren we 
iedere dag. Een veranderende samenleving vraagt van het onderwijs 
een proactieve, creatieve en flexible houding om in te spelen op deze 
veranderingen. Dit strategisch schoolplan helpt ons om met die ont-
wikkelingen om te gaan. Het geeft richting aan waar we ons de ko-
mende vier jaren op gaan focussen en wat de omgeving van ons mag 
verwachten. 
Medewerkers, leerlingen, ouders en stakeholders zijn betrokken ge-
weest bij de totstandkoming van dit plan. Samen hebben we de koers 
bepaald en daarmee is dit schoolplan van ons allemaal. 

Binnen rsg de Borgen hebben we gekozen voor een compact, duide-
lijk, praktijkgericht en concreet plan. Het beschrijft op basis van welke 
strategische doelen wij in de komende vier jaar ons onderwijs vorm-
geven. Voor het inzichtelijk maken van de activiteiten, hebben we ge-
kozen voor het A3 model. Hierin zijn de doelen, thema’s en opbrengs-
ten in hoofdlijnen voor de komende jaren opgenomen. De uitwerking 
en implementatie van de thema’s vindt in de komende jaren plaats. Dit 
vraagt van ons allen een actieve bijdrage om hierover het gesprek aan 
te gaan en te investeren in de uitwerking van de ‘hoe’ vraag. Het 
model wordt ondersteund door een onderlegger. In deze onderlegger 
staat beschreven welke (beleids)plannen ten grondslag liggen aan 
ons onderwijs en op welke wijze we dit monitoren.

De invulling van dit strategisch schoolplan vindt uiteraard plaats 
binnen de financiële mogelijkheden die we als rsg de Borgen hebben.

Onze vijf ‘Borgen’ vormen samen een sluitend netwerk van sterke 
vestigingen, met een breed onderwijsaanbod. Samen staan we voor 
goed onderwijs, met respect voor de eigen identiteit van de afzonder-
lijke vestigingen. 
Het strategisch schoolplan is richtinggevend en geeft daarmee vol-
doende ruimte aan de vestigingen om een eigen invulling te geven aan 
het onderwijs op basis van de strategische doelen en benoemde the-
ma’s. De afzonderlijke vestigingen maken in hun vestigings- en team-
plannen duidelijk hoe zij de koers bepalen. We blijven op koers door op 
vaststaande momenten in het jaar de voortgang en resultaten te eva-
lueren: liggen we nog op schema, doen wij wat we hebben afgespro-
ken, is bijstelling nodig? We kijken kritisch naar onszelf, gaan open 
met elkaar in gesprek, zoeken elkaar op, bevragen elkaar en leren van 
elkaar. Het uitgangspunt is dat we werken op basis van wederzijds 
vertrouwen.

Bij rsg de Borgen is er ruimte voor iedereen om zijn of haar talent te 
ontdekken!

Margriet van Zonneveld-Drost
Algemeen directeur

Wie zijn wij?

rsg de Borgen verzorgt voortgezet onderwijs in de provincies Gro-
ningen en Drenthe, in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Ieder-
een is welkom bij rsg de Borgen. In Leek staan de Lindenborg en de 
Nijeborg, in Roden de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat 
de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, 
havo, atheneum, gymnasium en technasium aan. Met dit brede 
aanbod bieden wij leerlingen in onze regio thuisnabij, uitdagend on-
derwijs, waarin iedere leerling de ruimte krijgt zich optimaal te ont-
plooien. 

In onze besturingsfilosofie staat de medewerker centraal omdat hij/zij 
met name in direct contact staat met onze leerlingen. De verantwoor-
delijkheden zijn zo dicht mogelijk bij het primaire proces belegd en 
het management creëert condities waaronder onze medewerkers 
hun verantwoordelijkheden kunnen waarmaken. Onderdeel van 
deze verantwoordelijkheid is het handelen naar het geheel van af-
spraken zoals vastgelegd in onze gedragscode. Binnen onze organi-
satie werken we aan een heldere verantwoordelijkheidsverdeling: De 
directie stelt de kaders vast (het ‘wat’) en op de vestigingen wordt in-
vulling gegeven aan deze kaders (het ‘hoe’). 

Wij bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige participatie in 
de samenleving. Hiervoor verdient iedere leerling het allerbeste on-
derwijs. Onderwijs dat aansluit bij de individuele leerbehoeften, 
talent stimuleert en kansen vergroot. Iedere vestiging ontwikkelt en 
hanteert een didactiek die persoonlijk leren mogelijk maakt, ook voor 
de leerlingen die vanwege hun leerbelemmeringen extra aandacht en 
voorzieningen nodig hebben.

Leren is meer dan alleen presteren. Wij zijn er van overtuigd dat leer-
lingen die geïnspireerd en uitgedaagd worden om te leren, meer suc-
cessen ervaren. We bieden een creatieve, duurzame en uitdagende 
leeromgeving, met naast een kernprogramma een keuzeprogramma 
en meer onderwijs op maat, waardoor leerlingen worden versterkt in 
hun motivatie om te leren. Leerlingen krijgen inzicht in hun eigen 
leerproces en toekomstperspectief. 
Hiervoor zetten we onder andere formatieve evaluatie in als instru-
ment. Formatief evalueren omvat alle activiteiten van docenten en 
leerlingen om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen en 
te gebruiken om betere beslissingen te nemen over vervolgstappen. 
De leerontwikkeling wordt niet alleen door middel van cijfers in beeld 
gebracht. Cruciale elementen hierbij zijn de focus op groei en ontwik-
keling, het zinvol inzetten van diverse vormen van toetsing op meer-
dere momenten tijdens het leerproces, en het geven en krijgen van 
een terugkoppeling en wat dat betekent voor de toekomst. Samen met 
de Rijksuniversiteit Groningen investeren we in het ontwikkelen en 
implementeren hiervan.

Onze kernwaarden
Gemeenschappelijk versterkend: In alles wat wij doen zoeken we 
elkaar en anderen op, vanuit de overtuiging dat we met elkaar sterker 
zijn dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor 
ons meer dan plezierig samenwerken. Het betekent voor ons dat we, 
in dialoog, samen gericht werken aan het oplossen van gedeelde 
vraagstukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger te 
maken en daarmee onszelf. Gemeenschappelijk versterkend staat 
voor ons ook  voor onze ambitie om de (regionale) samenleving, 
waarvan wij allen onderdeel zijn, te versterken.

Bewust persoonlijk: Het niveau van menselijke relaties waarop alles 
tot stand komt is het persoonlijke 1-op-1-contact. Weten wat de ander 
en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het 
belang van de ander, weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; 
dat is voor ons bewust persoonlijk. 

Pedagogisch didactisch klimaat
Het uitgangspunt is de relatie met de leerling; een mensgerichte rela-
tie waarin de leerling zich gezien en erkend voelt en respectvol en on-
bevooroordeeld wordt benaderd. 
Onze medewerkers creëren een leerklimaat waarin de leerlingen 
worden gemotiveerd, betrokken en actief zijn. Er is ruimte om talen-
ten optimaal te ontwikkelen. We zetten in op een cultuur waarin de 
focus ligt op het leerproces van de leerling. 

Waar staan wij voor?

Onze missie
Ons uitgangspunt is dat ieder individu iets van zijn leven wil maken, 
zich wil ontwikkelen en wil leren. Onderwijs is hierin een belangrijke 
schakel. Onze school is een ontmoetingsplaats voor iedereen en, waar 
leerlingen leren en zich persoonlijk ontwikkelen. Wij vervullen deze 
rol als onderdeel van de totale samenleving. De verbinding van alle 
partijen in de samenleving bevordert de ontwikkeling van ieder indi-
vidu. We versterken, kennen en erkennen elkaar. 

Onze (onderwijs)visie
Bij rsg de Borgen staat de brede ontwikkeling van iedere leerling cen-
traal. Leren is bij ons meer dan presteren. Wij zorgen er daarom 
samen voor dat iedere leerling de ruimte krijgt om zich optimaal te 
ontplooien. Hierbij betrekken we onze stakeholders en partners in de 
regio. Onze medewerkers zijn verantwoordelijk om zich daartoe blij-
vend te professionaliseren. 

Schoolklimaat
We bieden een leeromgeving waar leerlingen zich breed en succesvol 
kunnen ontwikkelen. We investeren in duurzame relaties met al onze 
partners en vinden het belangrijk om onderwijs en begeleiding met 
persoonlijke aandacht te bieden. Leerlingen worden gehoord en 
gezien. Aspecten die van invloed zijn op het leerproces moeten goed 
geregeld zijn; denk aan leerlingbegeleiding, sfeer, verbondenheid en 
invloed hebben op wat er gebeurt op de school.

Veiligheid
We bieden een veilige school voor zowel leerlingen als medewerkers. 
Het gaat hierbij om zowel de sociale als de fysieke veiligheid. We 
meten met een tevredenheidsonderzoek elk jaar onder leerlingen en 
tweejaarlijks onder ouders en medewerkers de ervaren veiligheid. 

Extra ondersteuning en stimulering
We vinden het belangrijk dat leerlingen successen kunnen behalen in 
een best passende onderwijsleersituatie. Om dit te kunnen bieden 
hebben we een ondersteuningsstructuur ingericht zodat een leerling 
die ondersteuning nodig heeft dit zo dicht mogelijk bij huis kan krij-
gen. We werken hiervoor nauw samen met ouders, het samenwer-
kingsverband en de gemeenten.
Op alle locaties wordt aan onze leerlingen extra ondersteuning als 
aanvulling op de basis ondersteuning aangeboden. Deze extra onder-
steuning kan per locatie verschillen in aanbod, omvang en intensiteit. 
In het ondersteuningsprofiel van rsg de Borgen wordt aangegeven 
welke begeleiding en ondersteuning er wordt geboden. 
Uitgangspunt is dat de gelden voor passend onderwijs via de kortste 
route bij de leerling terecht komen. �
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Het is belangrijk dat de leerling in zijn leerproces zo min mogelijk 
overlap, breuken of gaten ervaart. We investeren in doorgaande leer-
lijnen; leerstof en het onderwijs van de vestigingen sluiten op elkaar 
aan en op het primair- en vervolgonderwijs. Samen ontwikkelen we 
het onderwijs.
De overgang van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs is een 
belangrijk scharnierpunt en kan voor leerlingen problemen opleve-
ren. De mogelijkheid voor leerlingen om pas later onderwijskeuzes te 
maken is belangrijk. In een dergelijk concept wordt ook ingespeeld op 
de leer- en ontwikkelingsvraagstukken van kinderen in de puberteit. 
Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de puberteitsfase op steeds jon-
gere leeftijd start, maar ook dat de volledige ontwikkeling van het 
brein door loopt tot ten minste het 25e levensjaar. Vooral in de tiener-
jaren zien we de ontwikkeling van de hersenen terug in het gedrag. 
Dit vraagt nieuwe antwoorden vanuit onderwijskundig perspectief. 
Samen met het primair onderwijs onderzoeken we de mogelijkheid 
om 10-14 onderwijs aan te bieden in de regio.

Het aanbod van onze leeractiviteiten is gericht op een brede ontwik-
keling. Naast vaardigheden als zelfsturing en samenwerking, is er 
aandacht voor kunst en cultuur, sport en bewegen, LOB en burger-
schap. We investeren in een gevarieerde leeromgeving die verder 
reikt dan het schoolgebouw, waar we de hele regio bij betrekken. 

Op school worden leerlingen voorbereid op de toekomst. Leerlingen 
ontwikkelen actuele kennis en vaardigheden. Digitale geletterdheid is 
een belangrijke vaardigheid ter voorbereiding op deze toekomst. 
Door gebruik te maken van digitale hulpmiddelen sluit het onderwijs 
tevens beter aan op de leerbehoeften van leerlingen en kunnen do-
centen steeds beter variëren met lesmateriaal. We zetten daarom in 
op het aanleren van digitale vaardigheden en het optimaal benutten 
van ICT ter ondersteuning van ons onderwijs.

Kwaliteit begint met ambitie en die hebben we met de strategische 
doelen uitgesproken. Kwaliteit gaat er vervolgens om hoe je erin 
slaagt die ambitie waar te maken. Daarmee maken we ons ‘succes’ 
zichtbaar. Hiermee halen we kwaliteitszorg uit de sfeer van ‘afvinken’ 
naar een cultuur van willen weten en successen vieren. 
Een sterke kwaliteitscultuur stimuleert alle betrokkenen om zich te 
richten op het definiëren en behalen van gewenste kwaliteit en met 
een constructief kritische houding te streven naar de benodigde kwa-
liteitsverbeteringen. De professional die in teamverband werkt is de 
drager van de kwaliteitscultuur van een organisatie.

Volgens het onderzoekskader van de inspectie betekent dat ‘de zorg 
voor kwaliteit cyclisch, systematisch en planmatig is en gericht op het 
vasthouden van gerealiseerde kwaliteit’. De borging van kwaliteit 
vereist, naast het vastleggen van beleid, ook een organisatiestructuur 
en cultuur waarin kwaliteit systematisch onderwerp van gesprek is. 
Met daarin aandacht voor houding en gedrag die nodig is om te 
komen tot een kwaliteitscultuur. Zo wordt kwaliteitszorg een middel 
om te bouwen aan een kwaliteitscultuur die bijdraagt aan succeser-
varingen voor zowel de leerling, de medewerker en de stakeholders.

Stelsel van kwaliteitszorg

De zorg voor kwaliteit binnen rsg de Borgen heeft tot doel dat alle op-
gebouwde expertise in een handzaam, leesbaar en uitvoerbaar sys-
teem functioneert en staat beschreven, inclusief alle vormen van 
planning en evaluatie. Iedere vestiging van rsg de Borgen borgt via de 
kwaliteitszorgkalender en het handboek kwaliteitszorg haar cycli-
sche systeem van kwaliteitszorg (zie onderlegger).

We onderhouden ons kwaliteitssysteem zodat:
· We een basis hebben voor schoolontwikkeling: continue verbete-
ring van ons onderwijs, gericht op de brede ontwikkeling en opti-
male ontplooiing van iedere leerling;

· We onze externe verantwoording kunnen afleggen en zelf ook 
weten: doen we de goede dingen en doen we de dingen goed;

· We helderheid scheppen in (kwaliteits)beleid en processen 
binnen de organisatie; zo voorkomen we dat er communica-
tiestoornissen ontstaan;

· We een basis hebben voor analyse, signalering en evaluatie aan 
de hand van omgevingsfactoren, tekortkomingen en indicatoren;

· We zorgen voor continuïteit door vastleggen van verzamelde 
kennis en ervaring;

We onze verantwoordelijkheden (steeds beter) kennen. 

Hoe werkt kwaliteitszorg op onze school
De structuur (hoe is het georganiseerd) en cultuur (hoe gaan we met 
elkaar om?) van onze school zijn nauw met elkaar verbonden. We 
zoeken naar een goede balans tussen de structurele, instrumentele 
benadering van kwaliteitszorg (het opstellen van normen, het evalue-
ren daarvan en het constateren of we de normen hebben behaald) en 
de culturele benadering (het met elkaar als team beter willen doen 
door elkaar te helpen, kritisch naar elkaar te zijn en met elkaar vast te 
stellen wat je wilt bereiken). We streven een ‘professionele schoolcul-
tuur’ na (zie een leven lang ontwikkelen).
Voor het kwaliteitszorgsysteem betekent dit, dat dit systeem niet sta-
tisch is, maar voortdurend in ontwikkeling is. De documenten waarin 
onze kwaliteit weergegeven en geborgd zijn staan genoemd in de on-
derlegger. Al deze (beleids)documenten worden minimaal één keer 
per vier jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld.

We willen kwalitatief goed onderwijs bieden, waar leren en ontwik-
kelen centraal staat.  Naast het lesgeven wordt van docenten meer en 
meer verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan het gezamenlijk 
vormgeven van het onderwijs. Er is ruimte voor de medewerkers om 
zich te ontwikkelen wat bijdraagt aan het waarborgen van de kwali-
teit van ons onderwijs. De rol van docent naar de leerlingen toe is ook 
sterk in ontwikkeling: de coachende rol wordt een belangrijker on-
derdeel van het docentschap. Wij vinden het belangrijk dat je leerlin-
gen coacht, zodat ze uiteindelijk zelfstandig kunnen leren (zelfregula-
tie). Als coach leer je leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor 
hun eigen leerproces, zonder hen los te laten. Dit verhoogt de motiva-
tie en het ervaren van successen van en door de leerlingen.

We willen verdere invulling geven aan de vastgestelde kritieke vaar-
digheden voor docenten:

· Pedagogische/didactische/vakinhoudelijke vaardigheden 
vormen de basis; 
· Samenwerken (en openheid); 
· Ontwikkelgericht, toekomstbreed;
· Coachen en reflecteren (samen leren).

 
We investeren in een professionele schoolcultuur. Het gedrag van alle 
betrokkenen leidt naar de doelen van de school en naar een toename 
van het welbevinden van iedereen. Het leidt tot een duurzame verbe-
tering van de kwaliteit van de onderlinge relaties en daarmee tot een 
duurzame verandering in de school. Het uitgangspunt van een onder-
linge werkrelatie binnen rsg de Borgen wordt gekenmerkt door we-
derzijds vertrouwen, respect en een gevoelde inspanningsverplich-
ting. Een goede werkrelatie is niet alleen de verantwoordelijkheid van 
de leidinggevende maar ook van de medewerker. 
Een toename van welbevinden, werkplezier, passie en motivatie is 

een belangrijk effect van dit gedrag. Hiermee kunnen we elke dag 
weer het beste uit de leerlingen halen. 
We praten met elkaar en spreken elkaar aan. Medewerkers nemen 
verantwoordelijkheid voor eigen gedrag en ontwikkeling en leggen 
verantwoording af. Er is ruimte om grenzen aan te geven, kwetsbaar-
heid te kunnen tonen en elkaar te inspireren en te ondersteunen. De 
kern zit in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, 
maar als professional niet iedereen gelijk is; de zogenoemde ‘erkende 
ongelijkheid’.

De onderwijskwaliteit komt de komende jaren onder druk te staan 
door vergrijzing en arbeidsmarktkrapte. Doelgericht werven en ont-
wikkelen van docenten, actief verzuimbeleid en stimuleren van mobi-
liteit wordt steeds belangrijker. 
De komende jaren willen we als rsg de Borgen invulling geven aan 
toekomstbestendig personeelsbeleid. Duurzaamheid, professionele 
ontwikkeling en inzetbaarheid staan centraal. 

De verwachte krimp in leerlingaantal kan invloed hebben op een ver-
hoging van de werkdruk, met als gevolg een nadelige invloed op de 
onderwijskwaliteit. Dit betekent dat we onderwijstijd en onderwijsin-
houd anders moeten gaan inrichten, de werkdruk anders moeten 
gaan verdelen en onderzoeken in hoeverre andere werknemers 
taken van docenten kunnen overnemen of verlichten. Dat heeft na-
tuurlijk ook gevolgen voor het personeelsbeleid, met name de inrich-
ting van de normjaartaak en het functiebouwwerk.

We willen een zo breed mogelijk onderwijsaanbod voor de leerling 
handhaven, dat aansluit bij de maatschappelijke en regionale ontwik-
kelingen. Dat doen wij door nog meer de samenwerking te zoeken 
met bedrijven, instellingen en organisaties in te zetten op relatie, re-
putatie en resultaat. Een voorbeeld is het project Sterk Techniekon-
derwijs regio Westerkwartier-Noordenveld.

Leren in de praktijk geeft betekenis aan de aangeboden kennis en 
heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen. Buiten het 
schoolgebouw, b.v. op excursies, stages, in projecten of bij een bedrijf, 
ontdekken ze waar hun interesses liggen en waar ze goed in zijn. 
Daardoor begrijpen leerlingen beter waarom ze leren. In de ‘echte’ 
wereld gebeurt het! De focus op loopbaanleren vraagt ons de regio en 
het vervolgonderwijs actief te betrekken bij het vormgeven van ons 
onderwijs.

Leerlingendaling is aanleiding om samen te werken met andere scho-
len en besturen in de regio. Op deze manier is het mogelijk een onder-
wijsaanbod voor de regio te behouden dat divers en betaalbaar is, en 
een korte reisafstand garandeert.

rsg de Borgen heeft de ambitie om meer extern gericht te zijn. Dat 
vraagt een investering in een heldere en duidelijke communicatie met 
de ouders van onze leerlingen en met andere belanghebbenden.

2. Naar een kwaliteitscultuur

Leren is meer 
dan alleen 
presteren.

1. Brede ontwikkeling en optimale ontplooiing van iedere leerling

3. Een leven lang ontwikkelen 
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