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Voorwoord 
 

We zien iedere dag dat de wereld om ons heen aan het veranderen is. Een veranderde 

samenleving vraagt om ander onderwijs. Het onderwijs op het Emelwerda College is daarom 

ook in beweging. Dat vraagt om een gezamenlijke visie en koers. Zeker nu er nieuwe 

huisvesting komt in de komende jaren voor twee van de drie gebouwen op de campus. 

In de afgelopen twee jaar zijn we in een intensief traject bezig geweest met het herijken van 

onze onderwijsvisie, uitgaande van onze missie en visie. Tijdens gesprekken met veel 

geledingen binnen en buiten de school, tijdens studiedagen en in de kernteams is gesproken 

over onze visie op onderwijs en hoe we het onderwijs vorm willen geven.  

Ook is een visie op strategisch professionaliseringsbeleid ontwikkeld en vastgesteld.  

 

De ambitie van het Emelwerda College is om onze leerlingen goed onderwijs te bieden 

waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen op een plek waar ze zich 

thuis voelen en waarbij ze worden uitgedaagd. In ons onderwijs kunnen leerlingen hun 

talenten tot bloei laten komen en kunnen ze vol verwachting naar de toekomst kijken.  

 

Het strategisch beleidsplan is geschreven voor een periode van zes jaar. In het plan staan de 

doelen omschreven die wij in deze periode willen behalen. 

 

De doelen voor de lange termijn vormen de basis van het schoolplan. In het schoolplan 

worden de doelen geconcretiseerd en gepland binnen een periode van vier jaar. Het plan 

geeft kaders en richting aan waarbinnen de kernteams hun eigen keuzes kunnen maken. De 

keuzes worden door de kernteams verwerkt in teamplannen, die jaarlijks geactualiseerd 

worden. De kernteams richten zich op onderwijs en onderwijsontwikkeling. Ze gebruiken 

hun deskundigheid om samen te zoeken naar kwalitatief goed onderwijs. Want de 

leerlingen, die aan ons toevertrouwd zijn, hebben recht op goed onderwijs. 

 

Namens het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de 

Noordoostpolder en omgeving, 

 

Anne Leijenaar 

Rector-bestuurder  

 

 

 

 

Vastgesteld in het bestuur op 18 november 2019 

Goedkeuring Raad van Toezicht op …. 

Positief advies van de MR op …. 
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1. Missie en visie 
 

1.1. Missie 
Het Emelwerda College is een leer-, leef- en werkgemeenschap zijn waarbinnen leerlingen 

en medewerkers zich gekend weten. We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun 

groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor 

hun omgeving. 

1.2. Visie 
Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap. Met de Bijbel als 

inspiratiebron willen we, in navolging van Jezus Christus, meebouwen aan een wereld vol 

gerechtigheid, vrede en liefde.    

 

We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren dat ze onderdeel van een leef-, leer- en 

werkgemeenschap zijn, zoals ze dat ook van de samenleving zijn en straks van de 

arbeidsmarkt. Binnen deze gemeenschap is iedereen van belang, heeft iedereen talent en 

zijn we samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onszelf en elkaar. Naast leerlingen 

en medewerkers, zien we ook ouders hierbij als partner. We danken hen voor hun 

vertrouwen en waarderen hun inbreng en betrokkenheid.   

 

De omgeving waarin we leren, is veilig, vertrouwd en uitdagend. Zo stimuleren we al onze 

leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om vervolgens op een zo hoog 

mogelijk niveau een diploma te halen.  

 

Naast het aanleren van vakgerichte kennis en vaardigheden, bereiden we leerlingen voor op 

hun leven als burger in de samenleving. Dat geven we vorm in dagopeningen, vieringen, 

tijdens de maatschappelijke diensttijd, actiedagen voor goede doelen, buitenschoolse en 

andere vormingsactiviteiten, in lessen als maatschappijleer, godsdienst en geschiedenis én in 

de dagelijkse omgang met elkaar. 

 

Leerlingen staan centraal, medewerkers vormen de ruggengraat van de school. Zij geven het 

voorbeeld, zorgen voor een goede sfeer en voor een motiverend en inspirerend pedagogisch 

klimaat. Ze zijn intrinsiek gedreven om betekenisvol, kwalitatief goed onderwijs te creëren.  

 

Als schoolorganisatie hechten we er veel waarde aan om onze medewerkers een 

aantrekkelijke leer- en werkomgeving te bieden, met een duidelijke structuur, goede 

communicatie en persoonlijke aandacht. Ook voor hen wil het Emelwerda College een plek 

zijn waar ze zich thuis voelen, waar respect, betrokkenheid, professionaliteit, ambitie en 

inspiratie waarden zijn die ons verbinden met elkaar en met de missie waarvoor we staan: 

samen ondernemend en betekenisvol onderwijs creëren.   
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1.3. Kernwaarden  
 
Op het Emelwerda College staan drie kernwaarden centraal: 

 Actief leren 

 Aandacht 

 Ambitie 

 

Figuur 1 Kernwaarden Emelwerda College 

 
 
 
 

- we bieden elke leerling een veilig 
leerklimaat 

- leerlingen zijn zoveel mogelijk 
verantwoordelijk voor hun eigen 
leerproces 

- om optimaal leren voor iedereen 
mogelijk te maken, bieden we 
maatwerk. 

 

Aandacht 

 



6 | P a g i n a  

 

2. Visie op onderwijs 
 

Relevante maatschappelijke ontwikkelingen waar wij als onderwijsinstelling (mede) een antwoord op 

dienen te geven zijn:  

 individualisering;  

 snel veranderende sociale verhoudingen;  

 kennismaatschappij;  

 informatietechnologie;  

 globalisering.  

 

In onze visie op het onderwijs laat het Emelwerda College zich inspireren door verschillende 

inzichten. De meeste verwantschap wordt gevoeld met de ideeën van Gert Biesta.     

 

De maatschappelijke opdracht van scholen bestaat volgens Biesta (2012) uit de volgende 

drie elementen: 

 kwalificerende opdracht;  

 subjectiverende opdracht;  

 socialiserende opdracht.  

Het Emelwerda College erkent deze maatschappelijke opdracht en speelt hier zichtbaar op in 

met het onderwijs. De uitwerking hiervan staat in het schoolplan. 

 

Kwalificerend 

Het diploma speelt ook in de toekomst een belangrijke rol. We rusten onze leerlingen toe 

met kennis, vaardigheden en houdingen die relevant zijn voor vervolgonderwijs en 

arbeidsmarkt. Eisen die aan een diploma worden gesteld en resultaten die we als school 

behalen, worden met name door de maatschappij bepaald en gemeten door de inspectie.  

 

Subjectiverend 

We helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot volwassen en verantwoordelijke mensen. 

Volwassenen die zelfstandig een succesvolle weg vinden in de wereld om hen heen en daar 

hun bijdrage aan leveren. Volwassenen die doelen voor zichzelf stellen en deze behalen. 

Hiervoor zijn voldoende kennis, vaardigheden en een lerende houding nodig. Evenals 

doorzettingsvermogen en inzet.  

 

Socialiserend  

Het Emelwerda College is onderdeel van onze maatschappij en daar bereiden we de 

leerlingen op voor. Dat doen we door onze kernwaarden in onze relatie met de leerling en in 

ons onderwijs centraal te stellen. Door leerlingen te leren volwaardig lid te zijn van onze 

school leren we hen volwaardig lid te zijn van de (internationale) samenleving. Leven en 

leren op onze veilige school doen we samen, met ambitie en passie.  
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3. Waar staan we? 
 

Het wervingsgebied van de school bevindt zich in de gemeenten Noordoostpolder (ongeveer 

72%), Urk (ongeveer 23%), Lemsterland en Steenwijkerland (ongeveer 5%). In de loop der 

jaren is vanwege de geografische afstand en de concurrentie van andere scholen de 

leerlingenstroom vanuit Lemsterland en Steenwijkerland kleiner geworden. Hierin speelt 

mee dat de PC-identiteit van de school bij veel ouders niet meer doorslaggevend is in het 

keuzeproces. Het brede onderwijsaanbod en de goede naam van de school zijn de 

belangrijkste redenen dat leerlingen van buiten de polder toch naar Emmeloord komen. 

 

3.1 Gemeente 
In de gemeente Noordoostpolder zijn de meeste banen te vinden in de sectoren landbouw, 

dienstensector, maakindustrie, horeca en gezondheidszorg. Emmeloord zal groter worden 

maar het landelijk gebied en de dorpen hebben te maken krijgen met krimp. 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. Urk heeft een verhoudingsgewijs jonge bevolking en 

zal naar verwachting de komende tijd blijven groeien. Bij vertaling van de groeicijfers van het 

wervingsgebied naar de school, laat de gemeentelijke prognose voor het Emelwerda College 

een geleidelijke daling zien naar 1380 leerlingen in 2021 en vervolgens een stabilisatie rond 

de 1390 leerlingen in de jaren erna. 

 

3.2 Maatschappelijke ontwikkeling 
Een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling voor de scholen is de toenemende ontzuiling. 

Met uitzondering van Urk is een keuze op basis van levensbeschouwing niet meer 

vanzelfsprekend. Leerlingen en ouders kiezen op zeer gevarieerde gronden de school. Dit 

verhoogt de mate van onzekerheid in de leerlingenprognoses. Een andere belangrijke trend 

is de toegenomen voorkeur voor het algemeen vormend onderwijs (avo). Ouders proberen 

hun kinderen op een zo hoog mogelijk niveau geplaatst te krijgen in het voortgezet 

onderwijs. De voorkeur voor avo heeft gevolgen voor het vmbo.  De vakgerichte opleidingen 

kunnen niet meer per school worden gegeven. Dit kan alleen als er samengewerkt wordt 

met andere scholen. 

 

3.3 Vakcollege Noordoostpolder 
Het Vakcollege Noordoostpolder is in 2015 gestart als een samenwerkingsschool tussen de 

VariO onderwijsgroep (ongeveer 25%) en het Emelwerda College (ongeveer 75%). 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). 
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3.4 Andere scholen in de regio 
Binnen de regio verzorgt Aeres het “groenonderwijs”. Bij deze school is ook het 

praktijkonderwijs ondergebracht. Aeres heeft evenals het Berechja College op Urk en het 

Emelwerda College een licentie voor Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO).  

 

Het Berechja College is een PC-school en biedt op Urk onderwijs aan in het vmbo en in klas 

1, 2 en 3 havo. Het onderwijs in de havo-afdeling wordt verzorgd in nauwe samenwerking 

met het Emelwerda College.  De scholen zijn met elkaar verbonden door een personele unie. 

 

Het reformatorisch onderwijs is met een nevenvestiging (een brede onderbouw) van de 

scholengemeenschap Pieter Zandt op Urk aanwezig in het wervingsgebied van het 

Emelwerda College.  

 

Binnen de Noordoostpolder biedt het Zuyderzee Lyceum openbaar onderwijs aan in alle 

afdelingen. De Bonifatius mavo is een categoriale mavo met de RK-signatuur.  

 

Het MBO is vertegenwoordigd met de vestiging van ROC Friese Poort in Emmeloord en op 

Urk. Verder kiezen ook veel leerlingen voor het Deltion College in Zwolle. 

 

In de randgebieden (Lemsterland, Steenwijkerland) overlappen de wervingsgebieden van 

verschillende scholen elkaar. Het Agnietencollege heeft in Zwartsluis een onderbouwlocatie. 

Het Zuyderzee Lyceum heeft een vestiging in Lemmer, zodat de leerlingen uit die omgeving 

daar het vmbo en de onderbouw havo/vwo kunnen volgen. 
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4. Waar staan we voor en waar gaan we naar toe? 

4.1. Identiteit als basis 
In de veranderende samenleving  blijft het Emelwerda College als christelijke school bij zijn 

uitgangspunten. Het Emelwerda Collega onderscheid zich van andere scholen door te 

verwijzen naar de manier waarop wij onderwijs en vorming vormgeven. Inspiratie daarin 

vinden in de kern van Bonhoeffer’s leven en denken. Hij ziet drie woorden als de basis voor 

succesvol functioneren. 

Vertrouwen 

Vertrouwen was het sleutelwoord in Bonhoeffer’s leven. Zelfvertrouwen, dat hij liet zien in 

zijn moed; Godsvertrouwen, zichtbaar in zijn vroomheid en toekomstvertrouwen, dat hij 

uitte in hoop en optimisme.  

Vrijheid 

Mondige mensen geven zelf vorm aan de wereld. God is er niet als excuus voor de dingen 

die wij niet weten of kunnen. 

Verantwoordelijkheid 

Vrijheid betekent niet dat je doet en laat wat je zelf wilt, zonder je iets van anderen aan te 

trekken. Integendeel: het staat onlosmakelijk in verbinding met verantwoordelijkheid. Voor 

de wereld en voor de medemens. 

 

Vertrouwen 
- je gelooft in jezelf en in je b   

eigen kunnen  

- je staat open voor anderen   

- je gelooft dat mensen in staat 

zijn het goede te doen 

 

Vrijheid  

- je mag zijn wie je bent  

- je krijgt ruimte om eigen 

keuzes te maken 

- je geeft vorm aan jouw 

toekomst en aan de wereld  

 

Verantwoordelijkheid  

- je kijkt kritisch naar jezelf  

- je draagt zorg voor je 

medemens en je leefomgeving  

- je laat je aanspreken op je 

keuzes en je handelen 

  

 

vertrouwen 

vrijheid 
verantwoor

delijkheid 

De 3 V’s  

van Bonhoeffer 
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Bij het vormgeven willen we niet blijven steken in het verleden maar met oog en oor voor de 

ontwikkelingen in onze samenleving “ons” onderwijs neerzetten. Onderwijs met aandacht 

voor de christelijke waarden die niet alleen opgenomen zijn in het onderwijsprogramma 

maar ook te zien zijn in de manier waarop we binnen de scholengemeenschap met elkaar 

omgaan en passen binnen het vormgeven aan burgerschap. 

 

Op grond van het bovenstaande komen tot een aantal concrete punten: 

 Hulp bieden aan de leerlingen die zorg nodig hebben. 

 Aandacht voor de talenten van leerlingen. 

 Leerlingen kansen bieden. 

 Ruimte en tijd in het onderwijsprogramma voor zingevingvragen (belangrijk daarin 

zijn: dagopeningen; het vak godsdienst; acties voor goede doelen; paasviering en 

kerstviering). 

 Identiteit als vast onderdeel in de gesprekscyclus met de medewerkers in het 

teamplan en in de sollicitatiegesprekken. 

 De jaarlijkse identiteitsbijeenkomst van het personeel en de Commissie Identiteit.  

 Samenwerken met scholen (primair onderwijs; Berechja College; Fricolore scholen) 

met dezelfde identiteit. 

 

4.2. Onderwijs en doelen 
Ondanks de te verwachten krimp streeft het Emelwerda College naar een stabiel of licht 

groeiend leerlingenaantal. De school wil dit bereiken door het bieden van kwalitatief goed 

onderwijs en een breed onderwijsaanbod. 

 

Binnen het onderwijsaanbod is er ook de aandacht voor vorming, socialisatie en ontplooiing 

van leerlingen.  

 

Het bestaande brede onderwijsaanbod blijft in principe gehandhaafd en wordt niet 

uitgebreid. Mogelijke nieuwe ontwikkelingen kunnen alleen maar in plaats van het 

bestaande aanbod komen. 

 

De leerling is het uitgangspunt. Zowel met de zwakke als de sterke leerlingen moeten we 

rekening houden. Wij zijn bereid leerlingen het voordeel van de twijfel te geven. Leraren 

signaleren de verschillen tussen de leerlingen en gaan daar op adequate wijze mee om. 

Hoogbegaafde leerlingen moeten zich gekend en gesteund weten.  

 

Wij streven minimaal naar een voldoende niveau voor alle afdelingen, uitgaande van de 

standaarden genoemd in het toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs. 
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De teams gaan zich onder leiding van de afdelingsleider verder bezig houden met onderwijs, 

teamontwikkeling en onderwijsontwikkeling. Centraal daarin staan het primaire proces, het 

opbrengstgericht werken met behulp van formatief evalueren (en RTTI toetsen) en het 

werken met een kwaliteitscyclus.  

 

De school streeft binnen het Vakcollege om samen met ROC Friese Poort en het Zuyderzee 

Lyceum de vier profielen te kunnen blijven geven. Daarbij zal het noodzakelijk zijn om, 

gezien de geringe leerlingaantallen, werkplaatsen van zowel Vakcollege als ROC Friese Poort 

te gaan gebruiken en groepen te combineren. 

 

In de leerlingenzorg blijft de school participeren in 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. 

 

Het Emelwerda College ziet een nauwer bestuurlijk construct als de huidige personele unie 

met het Berechja College als een versterking van het bijzonder onderwijs in de regio. Dit zal 

het komend jaar verder uitgewerkt worden. 

 

De school gaat meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden. De laptop wordt 

geleidelijk aan binnen de school ingevoerd. Digitaal leermateriaal zal meer toegepast 

worden. Echter de “papieren” leerboeken en werkboeken blijven in gebruik binnen het 

concept van blended learning. 

 

De samenwerking met de andere scholen binnen de coöperatie Fricolore heeft een 

duidelijke meerwaarde. De school blijft lid van deze coöperatie en werkt aan een 

strategische alliantie met CVO Zuid West Friesland.  zijn in ontwikkeling en kunnen elkaar op 

meerdere fronten versterken. Het bestuurlijke bouwwerk dat zal kunnen volgen uit de 

strategische alliantie is op dit moment nog niet aan te geven. 

 

4.3. Personeel en organisatie 
Het onderwijskundig leiderschap ligt bij het kernteam. Door de inzet van het kernteam, 

waaraan alle teamleden hun bijdrage leveren, kan een verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs gerealiseerd worden. Teamleden kunnen van en met elkaar leren. Dit vraagt om 

een professionele houding waarin de aandacht voor de eigen bekwaamheid en het 

ontwikkelen ervan centraal staat.  

 

Binnen de school is aandacht voor het wel en wee van de medewerkers. Dit is uitgewerkt in 

het schoolplan en het professionaliseringplan. 
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Het professionaliseringsplan is een belangrijk onderdeel van ons personeelsbeleid. Elke 

medewerker heeft minimaal eenmaal per jaar een gesprek in het kader van de cyclus met de 

leidinggevende. In het gesprek is aandacht voor de visie/missie van de school. 

Begeleiding en ondersteuning van startende docenten blijft een belangrijk aandachtspunt. 

Binnen onze school zijn er meerdere schoolopleiders die deze taak vervullen. We sluiten ons 

daarbij aan bij FROSK (Friese opleidingsscholen), samen met de andere Fricolore scholen. 

Hoewel het niet geheel past binnen de schoolcultuur, is een beperkte vorm van 

prestatiebeloning acceptabel en kan dan ook voortgezet (o.a functiemix) en verder 

uitgewerkt worden. 

 

Het management werkt aan de eigen bekwaamheid en zet zich in voor de versterking van de 

professionele leercultuur op de school. Er wordt naar gestreefd dat alle leden van het MT en 

de directie een masteropleiding hebben gevolgd, de Master Educational Leadership (MEL) is 

een voorbeeld daarvan. 

 

Het OOP dient in samenstelling en omvang overeen te komen met de grootte en het 

gewenste takenpakket van de school. Binnen het functieboek worden de functies opnieuw 

beschrijven en wordt gekeken naar een opbouw binnen een functie. 

 

4.4. PR en communicatie 
Het tijdig en volledig informeren van de medewerkers is een prioriteit binnen de interne 

communicatie.  

 

In de externe berichtgeving (o.a. via Emelwaardigheden, website, facebook, twitter) geeft de 

school een reëel beeld van het gebeuren binnen de school. Hierdoor streeft de school naar 

het samenvallen van imago en identiteit (identiteit in de brede betekenis). 

 

De relatie met de basisscholen worden verder versterkt door het verbeteren van de 

contacten van de school en de directeuren en leerkrachten van groep 8. Binnen het 

Tienercollege Noordoostpolder is er al sprake van een goede samenwerking. 

 

De ouders worden meer betrokken bij de school. Met behulp van o.a. de digitale middelen 

wordt de kwaliteit van de informatievoorziening verder verbeterd. Naast de ouderavonden 

en de ouderraad worden ouders ook meer betrokken bij het verbeteren van de 

leerprestaties van hun kinderen doordat we aan de slag gaan met formatief evalueren. 

 

De leerlingen worden  betrokken bij het beleid van de school bij leerlingenpanels, binnen de 

leerlingenraad en de medezeggenschapsraad. 

 

De relatie met bedrijven, instellingen en het vervolgonderwijs wordt versterkt als er sprake 

is van een meerwaarde voor de school. Een voorbeeld hiervan is het overleg Binden, Boeien 
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en Borgen tussen het Emelwerda, VariO, ROC Friese Poort en acht maakbedrijven in de 

polder. 

 

4.5. Financiën en beheer 
De school voert een beleid dat er op gericht is de school financieel gezond te houden. De 

exploitatie (exclusief de rentebaten) behoort in evenwicht te zijn. In de keuzes die 

onvermijdelijk gemaakt moeten worden zal het uitgangspunt zijn: “Doen wij de goede 

dingen?”.  

 

De school streeft naar optimalisatie van de gebouwensituatie, waarbij gekeken wordt naar 

het leerlingenaantal en de eisen die het onderwijs stelt. In de komende beleidsperiode zal er 

nieuwe huisvesting komen voor twee van de drie gebouwen. Daarbij wordt een bijdrage van 

25% van de nieuwbouwkosten van de school gevraagd.  

 

Modern onderwijs vraagt om eigentijdse voorzieningen. Alle lesruimtes in de nieuwe 

huisvesting zijn adequaat uitgerust voor eigentijds onderwijs. De leerlingen en docenten 

werken met laptops in de klas aan blended learning. Dit betekent concreet dat de 

leerboeken worden aangevuld met digitale content. We willen een stimulerende, prettige 

leeromgeving creëren, met voldoende werkplekken voor leerlingen. Om meer maatwerk te 

realiseren en om leerlingen de mogelijkheid te bieden om buiten de lessen om ook op school 

goed te kunnen leren en werken worden er leerpleinen gerealiseerd voor leerlingen of kleine 

groepjes leerlingen. Dit gebeurt in samenspraak met de leerlingen.  

 

Aandacht voor een goede organisatie blijft belangrijk, zowel qua organisatie van het 

onderwijs als van de school. Goede roosters, afspraak is afspraak dragen zorg voor 

tevredenheid evenals korte lijnen en ruimte voor autonomie binnen gestelde kaders. 

 

De mogelijkheid tot samenwerking met andere scholen op het gebied van stafdiensten 

wordt verder onderzocht. De mogelijke samenwerking is alleen een optie als er van een 

duidelijke kostenbesparing sprake is. 

 

4.6. Kwaliteitsbeleid  
Kwaliteitsbeleid kan als volgt kort worden samengevat: “Doen wat je zegt te doen”.  

De school heeft een evenwichtig kwaliteitsbeleid dat niet naast de organisatie staat maar 

een integraal onderdeel van de organisatie vormt. Hierover is meer beschreven in het 

schoolplan. Kwaliteitszorg is een wezenlijk onderdeel in de standaarden van de inspectie. 

Met behulp van een kwaliteitskalender en het werken met de PDCA-cyclus wordt dit 

nauwkeurig uitgewerkt binnen het MT. 

 


