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Voorwoord 
 

 

De samenleving kent een fundamentele herstructurering van de mondiale 
ecologische, politiek-economische, technologische en sociale context. Er is sprake 
van een ongekende groei van informatie- en communicatietechnologieën en de 
opkomst van een elektronisch genetwerkte maatschappij. De globalisering van de 
economie, financiële markten en van cultuur doet een beroep op het mee 
veranderen in een complexe samenleving. Dit doet een beroep op (heroriëntering 
van) de maatschappelijke opdracht en waarden in en dienstverlening vanuit het 
onderwijs.  
 
Het onderwijs op het Berechja College is daarom ook in beweging. Dat vraagt om 
een gezamenlijke visie en koers. In bestuursgesprekken in het najaar van 2020 met 
leerlingen, ouders, stakeholders en tientallen medewerkers vanuit verschillende 
functies en taken zijn strategisch thema’s opgehaald, die geijkt zijn aan een DESTEP-
analyse op de gebieden van demografie, economie, sociaal-cultureel, technologie, 
ecologie en politiek. Daarnaast is een SWOT-analyse gemaakt. Uit dit alles is het 
strategisch beleidsplan voortgevloeid, dat is geschreven voor een periode van drie 
jaar.  

Dit strategisch beleidsplan geeft op hoofdlijnen richting, beschrijft de 
maatschappelijke ontwikkelingen en benoemt de ambitie en strategische doelen 
die de school in deze periode wil behalen als doelen voor de lange termijn. 
Daarmee wil het Berechja College toekomstbestendig blijven. 

In het schoolplan worden de doelen geconcretiseerd en gepland binnen een 
periode van drie jaar.  
 
Namens het Bestuur van de Stichting Berechja College, 

Marga Sijbom-Hassing 

Bestuurder Berechja College.  

“Het Berechja College is een plaats voor mensen: je kunt niet zonder 
elkaar. De kracht en trots van Urk is dat er natuurlijke verbindingen en 
netwerken bestaan en zich ontwikkelen. Op het Berechja College leren 
we dat we met elkaar de wereld en ons dorp leefbaar maken. School is 
een veilige plek waar we de leerlingen een stukje vorming meegeven 
om hun plekje te vinden in de wereld.” 
 

- Medewerker Berechja College 
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1. Missie en visie 
 
1.1 Identiteit 
 
Het Berechja College is een christelijke scholengemeenschap dat de Bijbel als een 
betrouwbare door God gegeven levensgids ziet. Dat wordt gedeeld in het team en 
met leerlingen. De christelijke identiteit is verweven met het onderwijs en neemt een 
herkenbare plaats in binnen de verschillende vakken. Deze identiteit is onderdeel 
van het groeiproces dat leerlingen doormaken. Er is betrokkenheid op elkaar en 
vanuit de gemeenschappelijke verbinding in Christus worden samen keuzes 
gemaakt voor de school.  
 
1.2 Missie 
 
Het Berechja College streeft naar het bieden van kwalitatief goed onderwijs: 
onderwijs dat gerelateerd is aan de huidige ontwikkelingen op onderwijskundig 
gebied. Leerlingen worden gestimuleerd om hun door God gegeven talenten te 
ontwikkelen en op het hoogst haalbare niveau te slagen. Daarvoor wordt een 
veilige en vertrouwde omgeving gecreëerd waarin leerlingen de ruimte krijgen om 
te groeien tot respectvolle mensen met een toegevoegde waarde voor 
vervolgonderwijs en samenleving.  
 
1.3 Visie 
 
In een intensief traject is het afgelopen jaar de onderwijsvisie herijkt door tijdens 
studiedagen en in de teams met elkaar te spreken over de visie op onderwijs: 
 
Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel leerlingen als  docenten. 

Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds, levensecht en 
ervaringsgericht onderwijs. 

 
De school is betrokken op de Urker gemeenschap en legt verbinding met ouders, 
bedrijven en samenwerkende organisaties. De ondernemende houding van de 

school sluit goed aan bij de mentaliteit van het dorp. 
 

We zoeken naar manieren om het ‘echte leven’ te integreren in ons onderwijs. Op 
die manier stimuleren we leerlingen zich ondernemend, onderzoekend en creatief te 

ontwikkelen. 
 

 
 
 

“Vakmanschap is meesterschap” 
 

- Stakeholder  
 
 



5 
 

1.4 Waarden die ons kenmerken 
 
De kracht van het Berechja College is het leven en werken vanuit onze christelijke 
identiteit. We willen waardegericht en inspirerend werken en voelen ons als school 
verantwoordelijk, betrokken en verbonden met leerlingen, medewerkers, ouders en 
de omgeving. 

We hebben lef, zijn innovatief en creatief. We zetten door en zijn ondernemend en 
daadkrachtig, maar houden ook van onze autonomie. We zijn goed in het werken in 
de dynamiek van netwerken, die we verbinden met een hands-on mentaliteit. We 
nemen onze verantwoordelijkheid, tonen veerkracht, waarbij we continu kansen zien 
en kansen grijpen om het maximale uit onze leerlingen te halen. Pragmatisch en 
positief leren we onze leerlingen learning by doing en nieuwsgierig te zijn naar de 
wereld om hen heen.  

 
 
 

 

  

“Wat er ook gebeurt, we pakken onszelf weer op. We kijken hoe we het 
beter kunnen doen. En we pakken het samen op” 
 

- Medewerker 2 
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2 Inspiratiebronnen voor het onderwijs 
 

In onze visie op het onderwijs laat het Berechja College zich inspireren door 
verschillende inzichten.  Verschillende leertheorieën liggen ten grondslag aan de 
visie op leren, zoals het werken vanuit het sociaal-constructivisme. Het onderwijs op 
het Berechja College is gericht op het verhogen van motivatie en eigen 
verantwoordelijkheid. Er is aandacht voor autonomie, verbondenheid en 
competentie.  
 
Dit sluit aan bij de vele individuele en groepsgesprekken met medewerkers die in het 
kader van het strategisch beleid het afgelopen jaar werden gevoerd en waarin de 
ideeën van Gert Biesta te herkennen zijn. Biesta benoemt drie opdrachten voor het 
onderwijs, die in de onderwijsvisie van het Berechja College terug te zien zijn: 
 
• de kwalificerende opdracht;  
• de persoonsvormende opdracht;  
• de socialiserende opdracht.  
 
Het Berechja College herkent deze maatschappelijke opdracht en speelt er 
zichtbaar op in met haar onderwijs. De uitwerking hiervan staat in het schoolplan. 
 

2.1 Kwalificerende opdracht 
  
In de kwalificatie maken leerlingen zich kennis en vaardigheden eigen en leren zij 
een open, zelfbewuste houding te ontwikkelen. Dit is belangrijk voor leren, leven en 
werken. 
 
In het creëren van doorlopende leerlijnen werkt het Berechja College aan realistisch 
en betekenisvol onderwijs. Dit gebeurt in de keuzevakken, de Bèta Challenge, de 
vroegtijdige oriëntatie op profielen, loopbaanoriëntatie-begeleiding en het 
Maritieme Onderwijs waar leerlingen worden opgeleid als toekomstige 
beroepsprofessionals. 
 
2.1.1 ICT 
 
Onze leerlingen groeien op in een maatschappij met hoge verwachtingen. Op 
jonge leeftijd moeten er keuzes gemaakt worden, terwijl niet altijd duidelijk is welke 
beroepen de toekomstige samenleving zal vragen. 
Tegelijkertijd kan worden vastgesteld dat van leerlingen in toenemende mate 
vaardigheden gevraagd zullen worden op het gebied van ICT en social media 
(digitale geletterdheid). 
 
Leren vraagt daarom een krachtige, betekenisvolle leeromgeving waarin eigentijdse 
leerpsychologische en didactische inzichten worden toegepast en (moderne) 
media en ICT toepassingen adequaat worden benut.   
Het onderwijsaanbod staat niet centraal, maar het leerproces en de leerloopbaan 
van de leerling. Er wordt continu worden gezocht naar leerroutes op maat. 
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Het Berechja College kiest daarin voor de uitgangspunten van het begrip ’blended 
learning’. In veel gevallen wordt dit gedefinieerd als een optimale ’mix’ van leren 
met en zonder technologie. Dit betekent: 
 
• De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs;  
• De combinatie van gereedschappen en media in een e-Learning omgeving; 
• De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van 

technologie. 
 
Het inzetten van ICT voor de onderwijsdoelen worden op het Berechja College 
gefundeerd door een evenwichtige en samenhangende inzet van vier bouwstenen: 
 
• Visie op leermiddelenbeleid; 
• Professionalisering van het personeel;  
• Digitale leermiddelen;  
• ICT-infrastructuur. 

 
Door samenwerking en leiderschap wordt daarmee een goede didactische inzet 
van ICT mogelijk en raakt het digitale leermiddel het hart van het onderwijs dat 
bijdraagt aan relevant leren. Zo worden leer- en examendoelen gedekt, biedt het 
flexibiliteit om aan de verschillende leerstijlen van leerlingen en doceerstijlen 
tegemoet te komen, is het contextrijk, wordt het zelfstandig werken gestimuleerd en 
ondersteunt het differentiatie in tempo, niveau en interesse.  
 
 
2.2 Persoonsvormende opdracht 
 
Bij persoonsvorming gaat het over vrijheid en over de verantwoordelijkheid die 
daarmee gepaard gaat. De centrale vraag is: hoe kun je betekenisvol zijn, als 
werknemer, als mens, in relatie tot je omgeving? 
Op het Berechja College willen we het zelfvertrouwen van leerlingen bevorderen 
zodat zij kritisch leren denken om zelfstandige keuzes te kunnen maken.  
 
 
2.3 Socialiserende opdracht 
 
Bij socialisatie bereiden we de leerlingen voor op een leven als lid van de 
samenleving, met alle tradities en op sociaal-politiek, cultureel of professioneel 
gebied.  
Naast het aanleren van vakgerichte kennis en vaardigheden, bereiden we 
leerlingen voor op hun leven als burger in de samenleving. Dat geven we onder 
meer vorm in dagopeningen, vieringen, tijdens stages en de maatschappelijke 
diensttijd. 
 
2.3.1 Burgerschap 
 
Het Berechja College heeft als school een bijzondere plek en functie in de 
samenleving. Tussen de thuissfeer en de grote wereld van mogelijkheden in, is de 
middelbare school de plek waar jongeren zich oriënteren, leren en steeds meer 
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verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zowel richting de samenleving, de wereld, als 
naar zichzelf toe. Met alle lessen, ondersteuning en begeleiding, activiteiten, 
excursies, sociale contacten en  door alle medewerkers wordt de school tot een plek 
waar het goed is. Waar je leert wie je kunt zijn, hoe jouw bestaan er toe doet, hoe je 
deel kunt uitmaken van de samenleving als (wereld)burger.  
 
In het ontwikkelen van burgerschap hechten we daarbij waarde aan het kritisch 
leren denken van onze leerlingen, zodat zij als (wereld)burger hun plekje in de 
samenleving leren te vinden. Daar hoort het bijbrengen van kennis over en respect 
voor verschillen in godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, 
geslacht, handicap of seksuele geaardheid bij. 
 
Leren en verbinden met netwerken in de regionale omgeving geeft krachtige en 
dynamische mogelijkheden voor ontwikkeling. Samen maken we de wereld en ons 
dorp leefbaar. Door het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden 
leren leerlingen om hier hun steentje aan bij te dragen.  
 
2.3.2 Aansluiten bij het kind-in-deze-wereld 
 
Biesta pleit voor een cultuur van geloof en vertrouwen en voor onderwijs dat zich 
richt op het-kind-in-deze-wereld. Aansluiten bij de leerling staat volgens Biesta altijd 
in verbinding met de omgeving waarin de leerling zich bevindt. Het is belangrijk dat 
het kind leert zich daartoe te verhouden, er een eigen mening over te vormen, een 
plek te verwerven, betekenisvol te handelen, keuzes te maken en daar de 
verantwoordelijkheid voor te nemen.      
 
2.3.3 Onderwijzen 
 
Biesta pleit voor een terugkeer van het begrip ‘onderwijzen’. Daarbij reiken we 
betekenis aan en veroorzaken we iets bijzonders bij de leerling: iets onverwachts en 
ongedachts dat van buiten komt. Iets dat de leerling wakker schudt uit zijn 
individuele ik en in contact brengt met de wereld buiten zichzelf. 
 
2.4  Maatschappelijke opdracht  
 
Onze huidige maatschappij verandert in hoog tempo. Diverse ontwikkelingen volgen 
elkaar snel op en grijpen vaak zodanig in elkaar dat het steeds lastiger wordt om 
daarop te anticiperen. Samenwerking in netwerken en in de keten is daarom nodig 
om met de complexiteit in de samenleving en maatschappelijke vraagstukken om 
te gaan. Het Berechja College heeft een actieve visie op de maatschappelijke 
opdracht: 
 

Op het Berechja College stimuleren we creativiteit bij zowel leerlingen als  docenten. 
Dat vertaalt zich in het benutten van de ruimte voor eigentijds, levensecht en 

ervaringsgericht onderwijs. 

Dit doen we vanuit een professionele cultuur, waarin we werken aan het continu 
verbeteren van ons onderwijs met het oog op de toekomst. Op die manier leren we 
de leerling om constructief bij te dragen aan een diverse samenleving, waarin onze 

leerling het belang van goed rentmeesterschap nastreeft. De school is een 
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oefenplaats voor burgerschap op het gebied van democratie, participatie en 
identiteit. 

 
 

Het Berechja College werkt in het kader van deze visie aan uitbreiding van haar 
netwerk van externe relaties met scholen in voortgezet en middelbaar onderwijs, bij 
de overheid (gemeente en provincie), maatschappelijke organisaties en instellingen 
en het (regionale) bedrijfsleven.  
 
Het Berechja College ontwikkelt haar capaciteit als organisatie om daar adequaat 
op in te richten en heeft de juiste, professionele medewerkers om maatschappelijke 
meerwaarde te creëren. Het creëren van betekenisvol onderwijs vindt niet alleen in 
de klaslokalen van de school plaats, maar in samenwerking mét en ook ín de 
omgeving van school.  In afstemming met samenwerkingspartners creëren we 
onderwijs, gerelateerd aan de missie, visie en strategie van de school. 
 
2.4.1 Stakeholders 
 
Ouders, overheid, ondernemers zijn als stakeholders van groot belang voor ons 
onderwijs en onze school. De netwerken van de Bèta Challenge, de samenwerking 
met ROC Friese Poort in het maritiem onderwijs, het practoraat, Urk Maritime, het 
maritiem en het innovatiecluster en Sterk Techniek Onderwijs geven een krachtige 
impuls aan de kwaliteit van ons onderwijs. De provincie Flevoland en gemeente Urk 
stimuleren dit eveneens via de Regiodeal. 
 
In de maatschappelijke diensttijd wordt samengewerkt met stichting Caritas als 
welzijnsorganisatie om samen mensen maatschappelijk te inspireren en te verbinden, 
uitgaand van de eigen kracht en die van de omgeving. 
 
Support van de samenwerkingspartners is voor het Berechja College onontbeerlijk in 
het creëren en inrichten van ondernemend, onderzoekend en betekenisvol 
onderwijs.  
 
 
2.4.2 Samenwerkingsverband 
 
In de leerlingenzorg blijft het Berechja College participeren in het 
samenwerkingsverband, de Stichting Aandacht+.  Samen met de andere scholen in 
de stichting wordt in het kader van passend onderwijs de zorg over de scholen 
verdeeld, waarbij rekening gehouden wordt met de kwaliteiten en mogelijkheden 
van de verschillende scholen. 
 
2.4.3 Bestuurlijke fusie 
 
Het Berechja College verkent op een bestuurlijke fusie met het Emelwerda College. 
Met deze schoolgemeenschap is reeds sprake van een personele unie.  
 
2.4.4 Fricolore 
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Samen met 14 scholen voor Christelijk en Interconfessioneel voortgezet onderwijs in 
Friesland en de Noordoostpolder vormt het Berechja College de onderwijsgroep 
Fricolore. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de 
scholen te bevorderen.  
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3 Governance - visie op besturen  
 
3.1 Code goed bestuur 
 
Het bestuur van het Berechja College bestuurt de school op basis van de vier 
principes van de code goed bestuur VO (2019): 
 

- Verantwoordelijkheid; 
- Professionaliteit; 
- Integriteit; 
- Openheid.  

 
Deze principes vormen de basis voor de manier waarop bestuur en intern toezicht 
belangen afwegen en hun koers bepalen. Door kritische reflectie op de toepassing 
van de principes van goed bestuur en het waarden gedreven handelen van bestuur 
en intern toezicht wordt governance van de schoolorganisatie gestimuleerd en de 
maatschappelijke opgave van het onderwijs gerealiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Met onderwijs van hoge kwaliteit, dat jonge mensen voorbereidt op deelname 
aan onze samenleving en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van 
leerlingen en de bredere omgeving van de school, creëren scholen publieke 
waarde. Allen die bij het onderwijs betrokken zijn, zijn verenigd in hun streven naar 
dit goede onderwijs”  
 

- Code goed onderwijsbestuur (2019) 
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3.2 Organogram 
 
Het Berechja College kent een organisatiemodel dat vanuit dit governance-
perspectief toekomstbestendig is ingericht, zie tabel 1. 

 
Tabel 1 Organisatiestructuur Berechja College 

 

Raad van Toezicht

Bestuurder

Directeur Onderwijs

Teamleider
onderbouw

Team onderbouw

Teamleider bovenbouw

Team bovenbouw

Staf onderwijs: 
Coördinator havo

Onderwijsassistenten 

Directeur Bedrijfsvoering

Facilitair/onderhoud

HRM

Administratie

ICT

Staf afdeling: 
Bestuurssecretariaat, 

Adviseur bestuur/directie

Medezeggen-
schapsraad
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4 Waar staan we? 
 

Het Berechja College is een school met een eigen ontstaansgeschiedenis, een eigen 
cultuur, en een eigen onderwijskundige en pedagogisch-didactische identiteit 
(DNA), waar we trots op zijn.  
 
Urk heeft een verhoudingsgewijs jonge bevolking en blijft de komende jaren groeien. 
De demografische ontwikkeling is gunstig voor de ontwikkeling van de school. De 
school heeft een duidelijk eigen voedingsgebied: 98% van de leerlingen van het 
Berechja College komt uit de gemeente Urk. Op Urk wordt de schoolkeuze in 
belangrijke mate nog bepaald door de levensbeschouwing. 
 
In de gemeente Urk staan de visserij en de aanverwante industrie en dienstverlening 
centraal. De economische positie van het voormalig eiland is sterk, maar wel 
gevoelig voor nationale en internationale beleidsontwikkelingen.  
 
Voor Urk is de aansluiting naar het bedrijfsleven erg belangrijk, vooral voor 
technische beroepen. De vraag naar hoogopgeleid personeel voor het bedrijfsleven 
stijgt en op dit moment is de vraag naar geschoold personeel groter dan het 
aanbod. Het huidige onderwijsaanbod op Urk zelf sluit onvoldoende aan bij de 
vraag naar hogere opleidingsniveaus op de arbeidsmarkt in Urk en omgeving. 
Hiermee ligt er een maatschappelijke opgave in upgrading van het 
opleidingsniveau van Urk en talentbehoud in de regio. De braindrain van 
middelbaar en hoger opgeleiden uit provincie en gemeente is een issue. Dit is een 
collectief vraagstuk van overheid (de gemeente Urk en de provincie Flevoland), 
onderwijs en ondernemers. 
 
4.1 DESTEP-analyse 
 
 
Om de strategische doelen van het Berechja College voor de komende jaren te 
bepalen, is op basis van interviews met medewerkers van het Berechja College en 
bronanalyse een DESTEP-analyse gemaakt.  
 
Daarmee is vanuit meervoudig perspectief de schoolomgeving van het Berechja 
College op macroniveau bekeken en zijn demografische, economische, sociaal-
culturele, technologische, ecologische en politieke factoren onderzocht.  
 
Door het inzicht in de macro-factoren is geanalyseerd hoe om te gaan in het 
aanpassen van de strategie van het Berechja College in de meso-omgeving van 
school.   
 
De belangrijkste trends uit de DESTEP-analyse zijn samengevat in tabel 2 .
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Demografie Economie Sociaal cultureel Technologie Ecologie Politiek 
• Bevolkingsgroei Urk (11%) 

en vergrijzing minder dan 
15% 

• Aandeel personen met 
een hoog 
opleidingsniveau ligt op 
Urk ruim lager dan 
landelijk gemiddelde 
(30%). Dit is een 
belangrijke voorspellende 
factor voor economische 
groei. 

 

• Opkomst van de 
kenniseconomie. 

• Samenwerken onderwijs, 
bedrijfsleven en overheid 
is een belangrijk 
speerpunt (leven lang 
leren)  

• Het ontwikkelen van een 
gemiddeld hoger 
opleidingsniveau is een 
belangrijk speerpunt voor 
Urk. 

• Er is geen HBO- instelling 
op Urk. In de naaste 
omgeving is het wel 
aanwezig. 

• Er is een 
ondervertegenwoordigin
g van HBO-functies t.o.v. 
landelijk gemiddelde. 

• Jongeren trekken weg 
door gebrek aan 
werkgelegenheid die 
aansluit op 
opleidingsniveau. Er is op 
Urk relatief weinig werk 
voor hoger opgeleiden. 

• Onderwijs moet steeds 
beter aansluiten op 
vraag vanuit 
bedrijfsleven. 

• Percentage 
exporterende bedrijven is 
met 7.5% ruim boven 
landelijk gemiddelde. 

• Ondernemersklimaat ligt 
boven landelijk 
gemiddelde. 

 

• Connectiviteit: altijd 
verbonden zijn en 
kunnen beschikken over 
de juiste gegevens. 

• Leven lang leren 
(Europees actieplan) 

• Netwerkmaatschappij 
door combinatie van 
voortschrijdende 
digitalisering, nieuwe 
communicatietechnolog
ie en sociale netwerken. 

• Decentralisering 

• Robotica 
• Kunstmatige intelligentie 
• Big Data 
• Kwantumtechnologie 
• Biotechnologie 
• Connectiviteit  
• Nieuwe werken: virtual 

offices en third places. 
• Flexibel, digitaal en fysiek 

bereikbaar. 
• Open source innovatie 

 

• Duurzame inzetbaarheid 
van personeel 

• Circulaire economie 
• Duurzame innovatie 
• Maatschappelijk 

verantwoord 
ondernemen 

 

• Wet meer ruimte voor 
nieuwe scholen 

• Herziening 
bekostigingsstelsel VO 

• Beleid ten aanzien van 
zorgleerlingen 

• Decentralisatie overheid 
(richting 
netwerkorganisatie). 

• Van verzorgingsstaat 
naar participatiestaat. 

• Veranderende 
maatschappelijke 
opdracht van onderwijs. 

• Schaalvergroting vanuit 
gemeenten binnen 
onderwijs. 

 

 
Tabel 2 DESTEP-analyse 
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De DESTEP-analyse maakt helder dat er een groot aantal ontwikkelingen 
plaatsvinden in de omgeving van het onderwijs, waar we als Berechja College een 
antwoord op zullen moeten hebben.  
 
Met de uitkomsten uit de interviews en het labelen van de DESTEP-gegevens worden 
twee onzekere trends zichtbaar die een hoge impact hebben: technologie en 
innovatie. Deze zijn weergegeven in vier toekomstscenario’s in tabel 2. 
 
Technologie en innovatie bieden kans voor de ontwikkeling van leerlingen 
en opleidingsvragen uit de bedrijven en maatschappelijke vragen uit de 
regio. 
 
Met deze scenario’s sluit het Berechja College met dit strategisch beleid aan op de 
ontwikkeling van de buitenwereld van overheid en ondernemers.  
 
 
Tabel 3 
 
Toekomstscenario’s samenwerking in de keten 
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4.2 SWOT-analyse 
 

Een sterkte-zwakte analyse met beschreven kansen en bedreigingen geeft in de 
SWOT-analyse in tabel 4 het krachtenveld waarin het Berechja College zich bevindt, 
verder aan. 
 
Tabel 4 
 
SWOT-analyse 

 
 

Sterkten Zwakten 
• de onderwijskwaliteit is goed 
• het imago van de school is een sterk merk 
• de financiële positie van school is gezond 

 

• bestuurlijke efficiency en slagkracht 
• wervingskracht voor nieuw personeel 

 

Kansen Bedreigingen 
• versterken aantrekkelijk werkgeverschap en 

daardoor ook de wervingskracht 
• toekomstbestendigheid van het onderwijsaanbod 

vergroten 
• bijdragen aan de economische ontwikkeling van de 

regio 
• inspelen op de maatschappelijke opgaven voor de 

regio 
• arbeidspotentieel in de regio 

• wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen 
• herziening bekostigingsstelsel VO 
• lerarentekort 

 

 

De SWOT- analyse geeft een aantal kernopgaven aan voor het Berechja 
College in de komende jaren:    

 Izorgen voor een (ook in de toekomst) rijk en thuisnabij 
onderwijsaanbod: breed in niveaus, vakken en profielen;  

 zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel; 
 innovatie als kans voor de ontwikkeling van leerlingen en 

opleidingsvragen uit de bedrijven en maatschappelijke vragen 
uit de regio. 
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4.3 Andere scholen in de regio 
 

Het Berechja College wordt omgeven door meerdere scholen in de nabije 
omgeving. 
 
Het MBO is vertegenwoordigd met de vestiging van ROC Friese Poort op Urk, 
waarmee ook wordt samengewerkt in een doorlopende leerlijn binnen het maritiem 
onderwijs. ROC Friese Poort kent ook een vestiging in Emmeloord.  
 
Het reformatorisch onderwijs is met een nevenvestiging van de 
scholengemeenschap Pieter Zandt op Urk aanwezig. 
 
Het Emelwerda College in Emmeloord is een PC-school voor mavo, havo, vwo en 
gymnasium. Het Berechja College en het Emelwerda College zijn met elkaar 
verbonden door een personele unie. Het onderwijs in de havo-onderbouw op het 
Berechja College wordt in nauwe samenwerking verzorgd met het Emelwerda 
College.  
 
Het Vakcollege Noordoostpolder in Emmeloord is een samenwerkingsschool tussen 
de VariO- onderwijsgroep en het Emelwerda College. Er worden vier profielen 
aangeboden: zorg en welzijn (Z&W), economie en ondernemen (E&O), 
bouwen/wonen en interieur (BWI), produceren/installeren en energie (PIE). 
 
Binnen de regio verzorgt Aeres in Emmeloord het “groen onderwijs”. Bij deze school is 
ook het praktijkonderwijs ondergebracht. Aeres heeft evenals het Berechja College 
en het Emelwerda College een licentie voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs 
(LWOO).  
 
De VariO-onderwijsgroep verzorgt met het Zuyderzee Lyceum in Emmeloord en 
Lemmer openbaar onderwijs in alle afdelingen. De Bonifatius mavo is een 
categorale mavo met de RK-signatuur.  
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5 Strategie: waar gaan we naar toe? 
 
In deze paragraaf wordt de strategie van het Berechja College voor de komende 
drie jaren benoemd. Deze doelen vloeien voort uit het kwalitatief onderzoek onder 
medewerkers en de uitgevoerde DESTEP- en SWOT-analyse. 
 
5.1 Overkoepelende strategie 
 

o Identiteit (sterk blijven maken en kleur blijven geven); 
o Verkenning op bestuurlijke fusie met het Emelwerda College; 
o Bevorderen professionele cultuur. 

 
5.2 Strategische doelen Onderwijs   
 

o Werken aan de maatschappelijke opdracht, samen met onderwijs, overheid, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties; 

o Technologie en innovatie als kans voor de ontwikkeling van 
leerlingen en opleidingsvragen uit de bedrijven en 
maatschappelijke vragen uit de regio; 

o Rijk en thuisnabij onderwijsaanbod: breed in niveaus, vakken en profielen; 
o Burgerschapsvorming; 
o Blended learning. 

 
 

 
5.3 Strategische doelen Organisatie 
 

 
o Ontwikkeling van strategisch HRM; 
o Governance: besturingsfilosofie, organisatiemodel en leiderschap. 
o Kwaliteitsbeleid: cyclisch PDC(S)A-werken; 
o Zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel; 
o Professionalisering stafbureau. 
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