
Waar staat het Roelof van Echten College voor
Het RvEC is een scholengemeenschap met christelijke waarden en normen.  
Deze waarden zijn vertaald naar vijf duidelijke beloften aan onze leerlingen en hun 
omgeving. Wij zijn een plek voor iedereen. Ieder kind is bij ons welkom. Wij creëren 
kansen. Wij kunnen elk kind volop kansen bieden samen met onze Eduwiek- 
partners, afgestemd op behoeften, wensen en de ontwikkeling van onze leerlingen. 
En wij beloven dat er altijd een nieuw begin mogelijk is. Wij werken relatiegericht en 
in dialoog met alle betrokkenen. We zorgen voor goed onderwijs ter voorbereiding op 
een succesvolle toekomst. 

Ons onderwijs gaat om meer dan het halen van een diploma. Onze school is een leef-
omgeving waar zowel leerlingen, ouders als personeel betrokken zijn en meedoen. 
Door te doen, waar te nemen en er weer van te leren. Hiervoor bieden we uitdaging 
en ondersteuning in een veilige en vertrouwde omgeving op onze locaties Bentincks-
park en Voltastraat. Zo kunnen we een succesvolle leerloopbaan garanderen voor 
ieder kind op weg naar een succesvolle toekomst. Leerlingen met zorg voor de wereld, 
zelfbewust met hun eigen kompas en met hun kwalificatie op zak. Een succesvolle 
leerloopbaan voor ieder kind. Dat belooft het Roelof van Echten College!

Uitgangspunten voor ons onderwijs
• De leerling wordt gekend 

Samen zorgen we voor een positieve leer omgeving, waarin we 
respect hebben voor elkaar en uitgaan van kansen en mogelijk-
heden. 

• De leerling wordt eigenaar van zijn eigen leerproces 
We helpen leerlingen om zichzelf te leren kennen en begeleiden hen 
in het maken van keuzes en verantwoordelijkheid te nemen voor het 
eigen leerproces.

• Ons onderwijs gaat om meer dan het halen van een diploma 
We staan voor betekenisvol onderwijs. Leerlingen leren – zelfstandig 
en met elkaar – vaardigheden om een mening te vormen en bewuste 
keuzes te maken voor het persoonlijke leven, het sociale leven en 
het toekomstige beroep.

• We bieden maatwerk voor iedere leerling 
Leerlingen kunnen keuzes maken die passen bij hun interesses en 
talenten. Onderwijs en ondersteuning worden aangepast aan de 
behoeftes van de leerlingen, waarbij we hen uitdagen om het beste 
uit zichzelf te halen.

• Onderwijs binnen en buiten de school 
Ons onderwijs sluit aan op wat de maatschappij later van leerlingen 
vraagt. Daarom werken we binnen en buiten de school samen met 
bedrijven, instellingen en professionals.

Strategisch Beleidsplan 2022-2026

Realiseren

Doelen Organiseren

Structuur
• We werken in de school met een bestuur en 

een raad van toezicht. Onze medezeggenschap 
neemt eveneens een belangrijke positie in.

• We zijn een professionele organisatie in de 
vorm van een matrixorganisatie, wat leidt tot 
goede belangenafwegingen binnen de school.

• In de matrixorganisatie is sprake van gespreid 
leiderschap.

Onze afdeling Bedrijfsvoering en Beheer is onder-
steunend aan het primaire proces:
• Goed en betaalbaar onderwijs is de eerste 

prioriteit.
• Efficiency en effectiviteit is uitgangspunt.
• Ons financieel meerjarenbeleid is up-to-date 

en sluit aan bij onze financiering.
• Onze jaarlijkse begrotingen zijn sluitend.
• We hebben de overhead verder verlaagd.
• Ons onderwijs is toegankelijk voor alle leer-

lingen.
• We zijn een gezonde, veilige en schone school.
• Samen met onderwijzend personeel verant-

woordelijk voor cultuur en klimaat.
• We werken met een intern en extern 

communicatie plan.
• We hebben een circulaire organisatie met 

interactie tussen alle actieve leden van de 
organisatie.

Onze Eduwiek-partners zijn zelfstandige besturen 
waarmee wij separate contractuele afspraken 
hebben over maatwerktrajecten en gespeciali-
seerde ondersteuning voor onze leerlingen. 

Onze strategie
Leraren zijn de belangrijkste schakel voor goed 
onderwijs. Zij zijn de onderwijskundige leiders. 
Wij zien onszelf als een professionele organisatie. 
Dat betekent dat:
• we in teams werken aan de verbetering van ons 

onderwijs (onze matrixstructuur);
• samenwerking en verbinding tussen teams nodig 

is voor uitwisseling van kennis en ervaring;
• er ruimte is voor professionals via professio-

nele dialoog en zeggenschap;
• continue professionalisering een voorwaarde is;
• er sprake is van gespreid leiderschap; cluster- 

en afdelingsleiders zijn docenten en directie is 
faciliterend en ondersteunend;

• inrichten van ‘het hoe’ aan de professionals is.

Landelijke ontwikkelingen als lerarentekort, 
ICT, veranderende arbeidsmarkt, veranderende 
financiering en ook regionale ontwikkelingen als 
krimp en economische positie maken dat het onze 
strategie is om samenwerking te zoeken met:
• leerlingen, om goed onderwijs te realiseren;
• ouders, om goede voorwaarden en doelen voor 

het leren op te stellen;
• het basis- en vervolgonderwijs, om een 

doorgaande leerlijn en warme overdracht te 
creëren;

• bedrijven en instellingen, om leerlingen een 
goede beroepsvoorbereiding te bieden;

• onze Eduwiek-partners;
• RSG Wolfsbos, in het kader van samenwerking 

gericht op goed onderwijs in Hoogeveen;
• PricoH, in het kader van het ontwikkelen van 

een tienerschool.

Het Eduwiek-concept
Samen met Ambiq en RENN4 bundelen we onze expertise en werken we als één 
organisatie. Daardoor kunnen we maatwerk trajecten bieden en gespecialiseerde 
ondersteuning. Regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Ons gezamenlijk 
Expertisecentrum ondersteunt. We staan voor: 
• meer middelen naar onderwijs en begeleiding;
• minder bureaucratie;
• meer samenwerking met jeugdzorg.

Onderwijs
• Wij monitoren de ontwikkeling van onze onderwijsresultaten via ons kwaliteits-

zorgsysteem. We toetsen daarin niet alleen op harde cijfers, maar ook of wij onze 
uitgangspunten daadwerkelijk waarmaken.

• Betaalbaar onderwijs vraagt om een robuuste organisatie, waarin financiën op orde 
zijn en continuïteit geborgd is.

• Toetsing en examinering vinden plaats conform onze beleidskaders en voldoen aan 
wet- en regelgeving.

• In het onderwijsproces is verder zicht op geplande en gerealiseerde onderwijstijd 
en ons didactisch handelen.

• Wij verbeteren de organisatie van passend onderwijs binnen onze school door de 
samenwerking binnen Eduwiek.

• Leerlingen kunnen vakken op een hoger niveau volgen of juist kennis maken met 
praktijkgerichte vakken.

• Leerlingen zijn tevreden over ons uitdagend, eigentijds onderwijs met brede 
vorming.

• Op locatie Voltastraat is het beleidsplan Samen Werken aan Goed Onderwijs 
ingevoerd in de eerste twee leerjaren. Het doorvoeren in de bovenbouw wordt 
uitgewerkt. Het beleidsplan wordt jaarlijks geëvalueerd.

• Op locatie Bentinckspark zijn in schooljaar 2021-2022 de BOV-uren ingevoerd. 
BOV staat voor Begeleiding, Ondersteuning en Verdieping. Leerlingen kiezen zelf 
welke lessen zij willen volgen. De resultaten van deze aanpak worden jaarlijks 
geëvalueerd op meerwaarde voor de leerlingen.

Identiteit & cultuur
• Onze identiteit en cultuur blijken uit woord en 

daad.
• De professionele cultuur borgt onze onderwijs-

kwaliteit.
• Feedback en reflectie borgen onze cultuur.
• Cultuurverandering wordt gemonitord en 

bevorderd.
• We hanteren de verbindende aanpak, waarbij 

medewerkers, leerlingen, ouders en andere 
organisaties samen werken aan de beste 
toekomst kansen voor elk kind.

• Vieringen en activiteiten dragen bij aan onze 
cultuur.

• In dagopeningen en  
vieringen staan we  
stil bij het leven, bij  
vreugde en verdriet,  
bij rituelen en  
verhalen.

Leiderschapsstijl
• Wij sturen op basis van vertrouwen.
• Wij tonen lef bij moeilijke beslissingen.
• Onderwijskundig leiderschap van teams staat 

centraal.
• We faciliteren dialoog en goede werk-

omstandig heden.

Personeel
• Er is aandacht voor efficiency bij het toekennen 

van taakbeleid bij medewerkers gericht op 
verminderen van de ervaren werkdruk.

• We geven uitvoering aan een gedegen 
toekomst gericht personeelsbeleid en de daarbij 
behorende instrumenten.

• We hanteren een toekomstgerichte gesprekken-
cyclus en ontwikkelplannen per team.

• Ons personeel is aantoonbaar ondernemend 
binnen en buiten het RvEC.

• De clusterteams zijn professionele leer-
gemeenschappen. Daarnaast kunnen ook PLG’s 
op onderwerp worden ingericht.

• Als opleidingsschool leiden we actief voldoende 
goede docenten op en binden wij ons aan het 
samenwerkingsverband Noorderwijzer.

• We gebruiken strategische personeelsplanning 
om toekomstgericht geschikte docenten op 
te leiden of aanname op basis van verwachte 
uitstroom. 

• We hebben taakbeleid voor docenten en 
onderwijsondersteunend personeel ingericht 
conform onze onderwijsuitgangspunten.

• We hebben het mentoraat ingericht als 
passende vorm van leerlingencoaching.

Evalueren & verbeteren
Wij denken dat ons onderwijs altijd beter kan. Daarom evalueren we 
ons onderwijs en onszelf regelmatig. De kwaliteitszorg wordt gebouwd 
op het gedachtengoed van eigenaarschap, gespreid leiderschap en het 
versterken van positieve ontwikkelingen.
• Eenmaal per jaar voeren teams een zelfevaluatie uit en evalueren zij 

hun onderwijs.
• Bestuur en directie evalueren zichzelf en onderwijs en organisatie 

minimaal jaarlijks en leggen verantwoording af aan raad van toezicht 
en MR.

• Jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen 
en data uit CumLaude maken onderdeel uit van evaluaties op alle 
niveaus.

• Leerlingenfeedback op didactiek en pedagogiek van docenten, 
onderwijsinhoud en toetsing en begeleiding is gebruikelijk.

• Bij elkaar ‘in de klas’ kijken en reflecteren op elkaar is onderdeel van 
het werken in een team en leidt tot aantoonbare verbetering.

Systemen & processen
Binnen onze school hebben we systemen en 
processen in werking om doorgaand onze 
PDCA-cyclus te organiseren:
• Het strategisch beleidsplan (SBP) vormt het 

overkoepelende beleid voor andere plan-
vorming.

• Ons financieel meerjarenbeleid is gekoppeld 
aan het SBP en wordt jaarlijks vertaald naar 
schooljaarbegrotingen.

• Er is een kwaliteitszorgsysteem in werking om 
onze resultaten te monitoren.

• Op basis van het SBP wordt jaarlijks een Kader-
brief opgesteld voor het volgende schooljaar.

• Voor het opstellen van de Kaderbrief wordt 
input uit de organisatie opgehaald. De clusters 
en afdelingen maken vervolgens jaarplannen 
op basis van de Kaderbrief.

• De jaarplannen van clusters en afdelingen 
vormen de basis voor de zelfevaluaties van de 
teams. In jaarplannen geeft men aan hoe met 
het plan wordt bijgedragen aan de vijf uitgangs-
punten van het onderwijs.

• Ook Bedrijfsvoering en Beheer stelt een jaar-
plan op en maakt een zelfevaluatie.

• Raad van toezicht, bestuur en directie 
evalueren zichzelf en onderwijs en organisatie 
eenmaal per jaar en delen deze gegevens met 
MR.


