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Inleiding 
 
In het strategisch beleidsplan 2010-2013 heeft OSG Singelland (hierna: 
Singelland) destijds gekozen voor zeven thema’s. Deze thema’s hebben de basis 
gevormd voor tal van activiteiten en ontwikkelingen, zowel op de locaties als 
Singelland-breed en de resultaten stemmen tot grote tevredenheid. Ook de 
professionalisering van de mensen die Singelland maken tot wat Singelland is, is 
iets om trots op te zijn. De kwaliteit van het onderwijs kan de kwaliteit van de 
mensen die op de school werken nooit overstijgen en het is prachtig om te zien 
hoe Singelland probeert zich constant te verbeteren. 
 
Het huidige Singelland is dan ook klaar voor een volgende fase in organisatie- en 
beleidsontwikkeling. Klaar om de volgende stap te zetten om de belangrijkste 
school te worden daar war het gaat om het verbeteren van het onderwijs. Daar 
wil je deel van uitmaken en een bijdrage aan leveren.  
 
De nieuwe fase van organisatieontwikkeling is te typeren door de wijze waarop 
we de verbinding tot stand weten te brengen tussen de dynamiek van het 
onderwijs, de dynamiek van het overheidsbeleid en de dynamiek van 
veranderbereidheid. In die verbinding is de docent de spil, staat het leerproces 
centraal en krijgt de leerling daarin steeds meer een persoonlijke, actieve en 
verantwoordelijke rol: Talent in ontwikkeling!  
 
Daarbij is extra aandacht nodig voor de identiteit van Singelland, in de brede 
betekenis van het woord. Die identiteit wordt in de keuze van thema’s en de 
acties die worden ingezet om die thema’s te realiseren, versterkt zichtbaar. De 
huidige zeven thema’s worden teruggebracht tot drie strategische hoofdthema’s: 
differentiatie, professionele medewerkers en onze maatschappelijke opdracht. 
Singelland wil excelleren door het onderscheidende verschil te maken in deze 
thema’s.  
 
In dit strategisch beleidsplan 2014-2018 hebben we niet alleen de richtingen en 
gewenste resultaten voor de komende vier jaar opgenomen, maar beschrijven 
we ook de legitimatie en de achtergrond van die keuzes. Het plan vormt de 
leidraad voor het gesprek met de verschillende geledingen en op de locaties. 
Binnen deze kaders kunnen alle betrokkenen hun invloedssfeer laten gelden door 
het beleidsplan te concretiseren op locatieniveau. Het resultaat: een gedeelde 
doelstelling en principes, opgeroepen uit hart en geest van wie zich verbonden 
weet met Singelland.  
 
 
drs. Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur 
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2. Evaluatie strategisch beleidsplan 2009-2013 

 
In het strategisch plan 2009-2013 heeft Singelland destijds zeven thema’s 
gekozen die de basis hebben gevormd voor tal van locatiegebonden activiteiten. 
Zo kregen de thema’s met veel enthousiasme en de nodige dynamiek vorm en 
inhoud.  
 
De tijdgeest, de wijze waarop een organisatie zich ontwikkelt en de fase waarin 
een organisatie zich bevindt, hebben invloed op de manier waarop een 
beleidsplan gestalte krijgt en de manier waarop doelen worden geformuleerd. 
De manier waarop destijds is ingezet op de zeven thema’s paste bij de 
beleidsfilosofie waar Singelland toen voor gekozen heeft. 
 
Uit de evaluatie blijkt dat voor het merendeel van de thema’s veel 
ontwikkelingen zijn geïnitieerd, in overeenstemming met de beleidsfilosofie en 
gebruikmakend van de denkkracht van de experts in het primaire proces. Het 
merendeel van de ingezette ontwikkelingen bevindt zich nu in de DO-fase van de 
PDCA-cyclus.  
 
In het kader van de evaluatie zijn nauwgezette beschrijvingen gemaakt van wat 
er goed en wat er minder goed is gegaan. Daaruit blijkt dat de focus met name 
op het proces en het op gang brengen van activiteiten heeft gelegen. Bij een 
aantal thema’s stond daarbij een helder doel voor ogen en is dit ook duidelijk 
beschreven, bij anderen minder. De afspraken waren intentioneel van aard en 
locaties bevinden zich veelal volop in de PLAN- en DO-fase. 
 
Er gebeurt dus indrukwekkend veel, maar er is nog niet opgeschreven wat we 
precies willen bereiken. Oftewel, er zijn nog weinig toetsbare doelen gesteld. 
Singelland kiest er dan ook voor de komende beleidsperiode meer focus te 
leggen op het beschrijven van het gewenste resultaat en te toetsen (CHECK) hoe 
en waar de ingezette ontwikkelingen moeten worden bijgesteld en welke andere 
interventies nodig zijn (ACT) om dat resultaat te bereiken.  
 
Conclusie 1:  
Er is veel werk verzet en de eerste (deel)resultaten stemmen tot tevredenheid. 
In de volgende fase kan de focus komen te liggen op de relevantie van de acties 
én het beschrijven van het gewenste resultaat. 
 
Er is op diverse manieren gewerkt aan professionalisering van medewerkers en 
ingezet op het primaire proces van Singelland als scholengemeenschap en 
onderwijsvoorziening. De gestarte activiteiten zijn nauw verbonden aan een of 
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meerdere van de zeven thema’s. Uit onderzoek blijkt echter dat medewerkers de 
doelstellingen en samenhang niet altijd zien. 
 
Conclusie 2:  
In de volgende fase kan de samenhang tussen alle activiteiten en de 
doelgerichtheid van de activiteiten in relatie tot de thema’s inzichtelijker worden 
gemaakt.  
  
Algemene conclusie: 
Het huidige Singelland is klaar voor een volgende fase in organisatie- én 
beleidsontwikkeling. Daarbij is aandacht nodig voor identiteit in de brede 
betekenis van het woord, oftewel voor de onderscheidende kenmerken van 
Singelland. Die identiteit wordt in de keuze van thema’s en interventies versterkt 
zichtbaar. Daarom worden activiteiten en doelstellingen meetbaar beschreven, 
de rol van de schoolleiding meer integraal en de besturing meer transparant. 
 



Strategisch beleidsplan 2014-2018
66

3. Besturingsfilosofie & beleidscyclus 

Singelland streeft niet naar een uniforme aanpak om tot doelstellingen te 
komen. De besturingsfilosofie is polyvocaal, in die zin dat de locatiedirecteuren 
en andere verantwoordelijken zelf vorm geven aan de doelstellingen, mits die 
binnen de afgesproken kaders passen. Op deze manier krijgt iedere professional 
de maximale ruimte om zijn eigen mogelijkheden volledig in te zetten. Binnen de 
gestelde kaders van doelstelling en getolereerde bandbreedte (zie ook hoofdstuk 
8) worden verschillen tussen professionals juist zo veel mogelijk benut.  
 
Samengevat: de richting is gegeven en er is veel ruimte binnen duidelijke kaders 
om het resultaat te bereiken. Naarmate meer ruimte wordt benut, legt de 
verantwoordelijke meer rekenschap af over de benutting van die ruimte. 
• Als besturingsfilosofie continueert Singelland het delegeren van het resultaat 

naar locaties, teams en secties, met steeds één verantwoordelijke als 
aanspreekpunt.  

• Het realiseren van de doelstellingen is gekoppeld aan een tijdstermijn 
waarbinnen de doelstelling dient te worden gehaald.  

• Wil het concept van richting, ruimte, resultaat en rekenschap functioneren, 
dan is het belangrijk om afspraken vast te leggen in waarneembaar gedrag, 
waarover adequaat wordt gecommuniceerd1.  

• Om het resultaat meetbaar te kunnen maken, is het nodig te weten waar 
Singelland op een bepaald aspect nu staat, waar het binnen een bepaalde 
termijn wenst te zijn en hoe de (tussentijdse) voortgang wordt gemeten. Dit 
vraagt nog om nadere precisering.  

 
De aansturing binnen Singelland geschiedt op basis van leiderschap. Daarbij 
vormt sturing op eindresultaat het uitgangspunt; volgens Covey: “Begin met het 
eind voor ogen”. De wijze waarop locatieplannen in jaarplannen en teamplannen 
worden uitgewerkt, is dan ook een keuze die de locatiedirecteuren maken. Die 
keuze vormt de basis voor hun beleidscyclus. 
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4. SWOT-analyse: de 5 belangrijkste bevindingen 
 
4.1 Goed onderwijs 
 
Op basis van kwalitatieve en kwantitatieve rapportages kan geconcludeerd 
worden dat het onderwijs van Singelland als goed wordt beoordeeld. De 
instroomcijfers en reacties van leerlingen en ouders laten hetzelfde beeld zien. 
Hierin schuilt het risico dat Singelland vanuit een sfeer van zelfgenoegzaamheid 
een behoudende houding aanneemt. Dat kan tot gevolg hebben dat de huidige 
sterke positie niet wordt gecontinueerd, maar ‘afzakt’ naar een lager niveau.  
 
4.2 Differentiatie 
 
Differentiatie is feitelijk zowel een middel als een doel. Door maatwerk gaan 
leerlingen immers beter leren. Natuurlijk wordt bijvoorbeeld de vraag wat een 
klas nodig heeft nu ook al gesteld. En als alle leerlingen hetzelfde nodig blijken 
te hebben, zijn niveaugroepen niet aan de orde. Ook dat noemen we nu 
differentiatie. Het gaat er daarbij ook niet om rücksichtslos van een situatie van 
frontaal lesgeven naar differentiatie te gaan. De hoe-vraag moet echter wel 
worden beantwoord.  
In algemene zin kan worden gesteld dat Singelland zich wellicht iets te veel richt 
op de gemiddelde leerling, ook al heeft dat over het algemeen goede 
onderwijsresultaten tot gevolg. De recente visitatierapporten van verschillende 
locaties tonen aan dat het huidige vastgestelde niveau van differentiatie lager is 
dan wat wordt nagestreefd en ook onvoldoende is voor de Inspectie. Hoewel de 
focus wel op differentiatie ligt, wordt hierop te weinig resultaat geboekt en 
mogelijk te weinig of niet nadrukkelijk genoeg gestuurd. 
Singelland wil onderwijs bieden waarbij elke leerling als unieke persoon kan 
excelleren binnen zijn of haar kunnen. Docenten faciliteren het leren op niveau 
en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, gebruikmakend van een 
aantal gestandaardiseerde opties. Hiermee wordt differentiatie in aanbod, talent, 
thema, tempo en leerstijl van de leerling gefaciliteerd. Dit betekent dat zowel 
differentiatie binnen klassenverband als vormen van externe differentiatie 
verkend gaan worden. Zo komen we per schooltype tot een ideale mix.  
 

4.3 Samenwerking 
 
Bij Singelland staat samenwerking met elkaar en met de omgeving centraal, 
zoals bij de samenwerkingsconstructies in Burgum en Surhuisterveen (zie ook 
paragraaf 5.3.).  
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De doorlopende leerlijnen en samenwerking tussen de verschillende locaties 
moeten er, meer dan nu het geval is, voor zorgen dat een leerling van een 
specifieke locatie gebruik kan maken van de mogelijkheden van alle 
Singellandlocaties. We blijven dit stimuleren en verder uitbouwen. 
 
4.4 Aansluiting arbeidsmarkt en vervolgopleiding 
 
Singelland heeft een kwalitatief en breed onderwijsaanbod. De demografische 
ontwikkelingen in de regio (krimp), het veranderende belang van denominatie 
als onderscheidend kenmerk en de verandering van het karakter van de 
onderkant van de arbeidsmarkt vragen wel om alertheid. Singelland participeert 
in meerdere netwerken op het gebied van werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en 
het belang van Singelland voor de regio. In de regio wordt een toenemende 
vraag naar arbeidskrachten voor zorg, ICT en techniek verwacht, ook op mbo+- 
en hbo-niveau. Samenwerking tussen de drie O’s (onderwijs, overheid en 
ondernemers) is daarvoor een goed platform. Singelland werkt samen met 
andere vo-scholen en met roc’s om een goede doorgaande lijn richting de 
arbeidsmarkt te realiseren. Daarbij worden grenzen overschreden waar het gaat 
om denominatie, gemeentes en regio. Problemen trekken zich immers niets aan 
van geografische grenzen en dat geldt ook voor de oplossingen.  
 
4.5 Persoonsvorming 
 
Singelland wil zich niet beperken tot puur cognitief onderwijs. Singelland wil 
meer ruimte voor en focus op persoonsvorming en waardeontwikkeling 
(gebruikmakend van de zeven leefregels). Daarbij spelen activiteiten op het 
gebied van sport, kunst en cultuur een belangrijke rol. Dit sluit naadloos aan op 
de landelijke discussie over een opleving van het begrip ‘Bildung’ als 
tegenhanger van het alleen focussen op kernvakken en sturen op cijfers. Bildung 
staat voor het werken aan een breder doel van vorming, brede cultuuroverdracht 
en persoonsontwikkeling. In hoofdstuk 7 wordt dit nader uitgewerkt.  
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Samenvattend in schema: 
 
  Voor het doel 
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Sterktes 
• De kwaliteit van het onderwijs is 

goed en de bedrijfsvoering op 
orde. 

• Doorlopende leerlijnen.  

Zwaktes 
• Onvoldoende differentiatie. 
 

Ex
te

rn
 

Kansen 
• Uitbouwen van de 

samenwerking tussen de 
verschillende locaties. 

• Sterk inzetten op differentiatie 
van aanbod, talent, thema, 
tempo en leerstijl. 

• Met meer ruimte en focus voor 
persoonsvorming en 
waardenontwikkeling, aansluiten 
bij de landelijke discussie over 
‘Bildung’. 

Bedreigingen 
• Een behoudende houding omdat 

de onderwijskwaliteit nu goed 
is.  
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5. Externe context  
 
Binnen welke externe context vinden de ontwikkelingen op Singelland plaats? 
Wat gebeurt er in de buitenwereld, waardoor er intern bepaalde keuzes worden 
gemaakt?  
 
5.1 Demografische ontwikkelingen 
 
Het voortgezet onderwijs in Friesland krijgt de komende jaren te maken met 
steeds verder dalende leerlingenaantallen. In 2020 zal de omvang van de 
basisgeneratie in Zuidoost-Friesland afgenomen zijn met 3,6%. De verwachting 
voor de langere termijn (2030) komt uit op een daling van 10,5%. 
 
De prognoses over de omvang van de basisgeneratie op gemeenteniveau lopen 
uiteen. Op korte termijn (2020) is een daling in de omvang van de 
basisgeneratie te verwachten in de gemeente Ooststellingwerf (-10,8%), 
Smallingerland (-6,1%) en Opsterland (-0,4%), terwijl Tytsjerksteradiel nog een 
lichte groei laat zien (+3,6%). Op langere termijn zullen alle gemeenten te 
maken krijgen met een daling van het aantal jongeren in de basisgeneratie, 
variërend van -9,8% in Tytsjerksteradiel tot -16,0% in Opsterland. 
 
Tot 2017 is er in de meeste toeleverende gemeentes echter nog sprake van een 
lichte stijging van het aantal leerlingen dat zal instromen in het voortgezet 
onderwijs. Daarna daalt de instroom licht, zoals weergegeven in onderstaande 
tabel 
 
Prognose basisgeneratie vo Zuidoost-Friesland 
 

 
Stand 2011 Prognose 2020 Prognose 2030 

Aantal leerlingen 
(in procenten) 

12.369  
(100%) 

11.922  
(96,4%) 

11.076  
(89,5%) 

 
Daarnaast zien we een groei van het marktaandeel van Singelland waar het de 
instroom van leerlingen uit het bijzonder primair onderwijs betreft en een 
verschuiving waar het de denominatie betreft. De groei van de leerlingpopulatie 
van Singelland is dan ook groter dan verwacht.  
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De prognose voor de totale populatie van Singelland uitgesplitst naar de locaties 
is als volgt: 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
VHS 1.143 1.185 1.185 1.120 1.050 1.020 
BGM 290 354 414 440 469 476 
BGM HT 60 52 51 63 74 86 
SHV 341 337 336 323 324 324 
ISK 92 92 92 92 92 92 
DV 258 237 225 218 208 215 
DL 1.355 1.345 1.320 1.295 1.295 1.285 

Totaal 3.539 3.602 3.623 3.551 3.512 3.498 
 
Voor het vmbo is er naast krimp op demografische gronden ook al enige tijd 
sprake van een ander soort krimp. Dit wordt doorgaans geduid als ‘de opwaartse 
druk’: een toenemende keuze voor het havo/vwo ten koste van het vmbo. Er is 
wat deze krimp betreft landelijk gezien echter sprake van licht herstel. De groei 
van havo/vwo neemt af en lijkt te stabiliseren.  
 
Samengevat geven de demografische ontwikkelingen voor wat betreft het totaal 
aantal leerlingen van Singelland geen reden tot zorg. Dat geldt ook voor het 
vmbo als het gaat om de opwaartse druk. Bovendien lijkt de lichte daling in 
aantal leerlingen op de markt en op grond van de opwaartse druk in ieder geval 
voor een deel te zullen worden gecompenseerd door een stijging van het 
marktaandeel uit het primair bijzonder onderwijs. Dat laat onverlet dat de 
kleinere locaties in Burgum en Surhuisterveen en ook De Venen onder druk 
kunnen komen te staan. Het gaat dan in het bijzonder om de breedte van het 
onderwijsaanbod op deze locaties. Zoals hierna verder uitgewerkt, kan ook hier 
worden opgemerkt dat we beter zullen kunnen bereiken wat we willen in 
samenwerking met anderen. De scenario’s die in relatie tot leerlingenaantallen 
de komende jaren zullen worden uitgewerkt, zullen dan ook gericht zijn op 
samenwerkingsconstructies.  

 
5.2 Andere externe factoren van betekenis 
 
1. De invoering van passend onderwijs betekent dat scholen in hun zorgaanbod 

verdergaand moeten gaan samenwerken en dat de financieringsstromen 
anders zullen gaan lopen. Gelet op de huidige uitgebreide zorgstructuur zal 
de invoering van passend onderwijs voor Singelland geen ingrijpende 
consequenties hebben, voor wat betreft de organiseerbaarheid van de te 
bieden zorg. De betaalbaarheid van die zorg is echter wel in het geding. De 
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ambitie van het nieuwe samenwerkingsverband is enerzijds meer leerlingen 
in het regulier en minder in het speciaal onderwijs en anderzijds een betere 
verdeling van de zorg over de scholen. Dit zal naar verwachting enige, maar 
geen ingrijpende invloed hebben op het aantal leerlingen op Singelland dat 
specifieke ondersteuning nodig heeft.  
 

2. Landelijk gezien kiezen steeds minder vmbo-leerlingen voor een 
beroepsgerichte leerweg. De 9 nieuwe profielen binnen het vmbo, die de 
huidige 36 programma’s vervangen, bieden enerzijds de kans dan wel 
kunnen de oplossing vormen om juist de beroepsgerichte programma’s 
opnieuw vorm te geven en anderzijds beter aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de regio. De toekomstbestendigheid 
van het vmbo staat ook hier gelijk aan samenwerkingsconstructies. Daarmee 
kan het ‘hoe’ van ‘wat’ er moet veranderen beter worden gerealiseerd 
waarbij ook in samenwerking met het mbo aan het succes kan bijdragen.  
 

3. De eerder geschetste soorten krimp in relatie tot de ontwikkelingen in het 
vmbo vragen om meer samenwerking in Drachten en omgeving, teneinde het 
onderwijsaanbod te kunnen verbreden en verdiepen. Onze locatie in 
Surhuisterveen kijkt voor de beroepsgerichte vakken dan meer richting 
Drachten dan noordwaarts.  
 

4. Een andere factor van betekenis zijn de eisen die vooralsnog aan taal en 
rekenen worden gesteld. De uitkomsten van proeftoetsen rekenen zijn 
landelijk gezien voor de meeste soorten voortgezet onderwijs dramatisch. 
Voor vmbo basis en kader lijken de gestelde eisen zelfs onhaalbaar. 
Singelland vormt hierop geen uitzondering en zal de interventies die reeds 
zijn ingezet uitbreiden, waarbij differentiatie als een van de kritische 
succesfactoren wordt beschouwd.  
 

5. Er ontstaat meer ruimte voor schooleigen keuzes, zowel wat de vakken 
betreft als de lessentabel. Dit vraagt om een herijking van de huidige 
situatie.  
 

6. De digitalisering van onze samenleving impliceert dat de wereld om ons heen 
in een razend tempo verandert. Singelland wil niet stil blijven staan. We 
willen gebruikmaken van de mogelijkheden die de technologische 
ontwikkelingen ons bieden. En we hebben aandacht voor mediawijsheid en 
het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, bij zowel onze leerlingen als hun 
docenten. Digitale leermiddelen bieden meer mogelijkheden om maatwerk, 
differentiatie en contextrijk onderwijs te leveren. Belangrijke vragen daarbij 
zijn: 
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-‐  Wat leert de leerling? 
-‐  Waar leert de leerling? 
-‐  Waarmee leert de leerling? 
-‐  Welke rol speelt de docent? 
-‐  Hoe weet je hoe het met de leerling gaat? 

5.3 Samenwerkingsrelaties 
 
Singelland is gericht op samenwerking als daarmee de strategische hoofdthema’s 
(zie hoofdstuk 6) beter kunnen worden gerealiseerd. Hieronder wordt het 
toekomstbeeld voor wat betreft samenwerkingsconstructies geschetst. 
 
Er is geen beter voorbeeld van samenwerking dan die van de locatie CSG 
Lauwers College en OSG Singelland in Surhuisterveen. Hoewel er voor deze 
vorm van samenwerking nog geen wet- en regelgeving bestaat, bieden het 
regeerakkoord en de zogenaamde aprilbrief de ruimte om hiermee te 
experimenteren. De doelstelling is om te komen tot één school voor voortgezet 
onderwijs in Surhuisterveen, met twee denominaties onder één dak. Met het 
borgen van de huidige denominaties wordt in een behoefte van ouders en 
leerlingen voorzien. Dit zal ook leiden tot een hogere instroom vanuit de 
omgeving van Surhuisterveen. Het samenvoegen van de locaties heeft betekenis 
voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.  
 
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top 
aan te bieden, waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige opleiding 
kunnen volgen.  
 
Singelland werkt door middel van onderwijskundige projecten nauw samen met 
het openbaar primair onderwijs. Het is de vraag of een verdergaande 
samenwerking onder de noemer van shared service ook een toegevoegde kan 
hebben. De systematiek die gebruikt wordt in het primair onderwijs is zo anders 
dan die in het voortgezet onderwijs dat deze vraag niet op voorhand bevestigend 
kan worden beantwoord. Dit zal de komende periode worden onderzocht. De 
onderwijskundige samenwerking en alles wat daarmee samenhangt, zal in ieder 
geval worden geïntensiveerd.  
 
Ook voor de toegevoegde waarde van de samenwerking binnen de coöperatie 
Pompeblêd kan het onderscheid worden gemaakt tussen onderwijs en shared 
service. De komende periode zal een eventuele vergaande vorm van 
samenwerking ook vanuit dat perspectief worden onderzocht: is een coöperatie 
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de meest geëigende vorm om zowel de kwaliteit van het onderwijs als de 
bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren?  
 
Naast deze min of meer geformaliseerde samenwerkingsconstructies is 
Singelland ook anderszins naar buiten gericht. Zo zullen we – als reactie op de 
herstructurering van het vmbo – constructies met andere scholen, zoals ROC 
Friese Poort (mbo), uitwerken, om het vmbo-aanbod te kunnen verbreden en 
verdiepen. Aan de andere kant zijn er ontwikkelingen waarover geen overleg 
plaatsvindt, terwijl dat dringend noodzakelijk wordt geacht. Zo moet 
bijvoorbeeld het overleg over de wijzigingen in de zogenaamde 
entreeopleidingen op gang worden gebracht. Min of meer hetzelfde kan worden 
opgemerkt voor het praktijkonderwijs, waarin de transities een belangrijke rol 
spelen.  
 
Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over het onderwijsaanbod, 
stages en LOB-trajecten. Het project ‘Bouwen aan Ambitie’ in Surhuisterveen is 
hier een voorbeeld van.  
 
Ten slotte kan hier worden genoemd dat er meer sluitende afspraken zullen 
worden gemaakt met de NHL en de RUG over het opleiden van nieuwe docenten 
en over het doen van wetenschappelijk onderzoek naar het rendement van 
ontwikkelingen die op Singelland worden ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
de inzet van iPads (differentiatie) met als doel dat de leerlingen er beter door 
gaan leren.  

  
5.4 Besturingsfilosofie 
 
De besturingsfilosofie wordt in essentie niet gewijzigd. Voor een uitvoerige 
beschrijving wordt verwezen naar hoofdstuk 3. Hier wordt volstaan met de 
constatering dat de besturingsfilosofie bepalend is voor de wijze waarop het 
proces dat zich afspeelt tussen de situatie waarin wij ons nu bevinden en hoe die 
situatie er over vier jaar uitziet, wordt getoetst.  

 
5.5 Bedrijfsvoering 
 
De bedrijfsvoering (financieel, proces, leerlingen, personeel) van Singelland 
wordt maandelijks in kaart gebracht en kan leiden tot interventies op onderdelen 
of voor een locatie. Grosso modo geldt als norm voor de indicatoren dat 
Singelland zich op of boven het landelijk gemiddelde bevindt. De bedrijfsvoering 
voldoet op dit moment aan de norm. De komende periode zal Singelland zich 
dan ook richten op optimalisering en duurzame continuïteit. 
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6. Strategische hoofdlijnen 
 
De huidige zeven hoofdlijnen zijn teruggebracht tot drie strategische 
hoofdthema’s. Deze hoofdthema’s worden uitgewerkt in interventies die gaan 
over concreet zichtbaar gedrag. Ze leiden tot kwalificeerbaar resultaat, waarop 
kan worden gestuurd. Zie ook hoofdstuk 10. 
De drie thema’s zijn:  

• Differentiatie. 
• Professionele medewerkers.  
• Maatschappelijke opdracht. 

 
De verbinding tussen de drie thema’s is en blijft ‘Talent in ontwikkeling’. Talent 
kan alleen in ontwikkeling komen en blijven als de leerling zo veel mogelijk 
gedifferentieerd benaderd wordt. In het onderwijsprogramma, in de didactiek én 
in de begeleiding. Om dit te kunnen verwezenlijken, heeft Singelland 
medewerkers nodig die professioneel zijn en blijven. Daartoe is een continue 
professionele ontwikkeling noodzakelijk die mogelijk gemaakt wordt door de 
organisatie. Tot slot kan de maatschappelijke opdracht het beste worden 
waargemaakt in de verbinding tussen talentontwikkeling bij leerlingen én bij 
docenten. 
 
6.1 Differentiatie  
Singelland stelt de leerling centraal door middel van differentiatie. Differentiatie 
in met name niveau, tempo, leerstijl, interesse en in wat een leerling specifiek 
nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. Differentiatie wordt zowel binnen een 
groep als per individu in verschillende vormen en combinaties aangeboden. Op 
die manier biedt Singelland toegevoegde waarde voor iedere leerling. We spelen 
in op de verschillen tussen leerlingen. In het beleidsplan 2009-2013 hadden drie 
van de zeven thema’s betrekking op (vormen van) differentiatie:  
• Talent in ontwikkeling. 
• Gevarieerd, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.  
• Passend onderwijs, met name begeleiding.  

Deze hoofdlijnen worden nu samengevoegd en hebben alle betrekking op 
didactisch vakmanschap met een focus op verschillende vormen van 
differentiatie. In het volgende schema zijn de vormen van differentiatie 
gekoppeld aan de bestaande indeling en geordend naar thema’s. 
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We bieden individuele leerlingen keuzevrijheid, wat aansluit bij de verschillen die 
er zijn tussen de leerlingen. Singelland wil zich als organisatie zodanig inrichten 
dat docenten zo veel mogelijk kunnen aansluiten bij de individuele leerling. 
Daarbij is het belangrijk om de optimale balans te vinden tussen sturing en 
organisatie ‘achter de schermen’ en sturing ‘voor de schermen’ (in het primaire 
proces). Alleen dan zorgen we ervoor dat differentiatie optimaal wordt ingezet en 
uitgebouwd. 
 
6.2 Professionele medewerkers 
Als lerende organisatie ligt de focus op voortdurende verbetering. Meer interactie 
tussen medewerkers over en reflectie op het primaire proces is dan wenselijk. Zo 
kunnen we met elkaar en individueel voortdurend streven naar verbetering van 
de werkwijze en daarmee het resultaat van de leerling. Routines worden 
geëvalueerd, op effectiviteit getoetst en indien noodzakelijk getransformeerd tot 
‘innovatieve’, nieuwe routines. Er wordt samengewerkt in een 
kennisgemeenschap met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Zoals 
eerder genoemd bij de besturingsfilosofie is er sprake van rolvolwassenheid: 
iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door 
samenwerking tussen medewerkers onderling wordt professionaliteit 
voortdurend opnieuw gedefinieerd. Dit wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 8. 
Hetzelfde kan uiteraard worden opgemerkt over leidinggevenden: excellente 
medewerkers en leidinggevenden.  
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RUIMTE VOOR DE PROFESSIONELE MEDEWERKER

KENNISGEMEENSCHAP VOORTDUREND
VERBETEREN

ROLVOLWASSENHEID

INNOVATIEF & FLEXIBELSAMEN… WERKEN & 
SAMENWERKEN

GEZAG, ZEGGENSCHAP

PROFESSIONALITEIT

persoon

rol

systeem

 
 
Bovenstaand figuur illustreert de samenhang tussen de gewenste dimensies van 
professionele autonomie (rolvolwassenheid, kennisgemeenschap en 
verbeteren)2. In hoofdstuk 8 wordt dit verder uitgewerkt. 
 
6.3 Maatschappelijke opdracht 
 
Singelland opereert nu al actief in en met de buitenwereld en wil dit in de 
toekomst handhaven, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Het 
gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe 
belanghebbenden voor Singelland kan hebben.  
In het betrekken van de buitenwereld staan drie begrippen centraal:  
informatief, transparant en participatief. 
1. Informatief: We willen belanghebbenden en geïnteresseerden consistent en 

consequent op de hoogte houden van ontwikkelingen, voortgang en 
resultaten van onze inspanningen. Daarnaast willen we ook geïnformeerd 
worden, bijvoorbeeld door het primair onderwijs. 

2. Transparant: We willen een toegankelijke, eenduidige en heldere 
voorstelling van zaken geven. 

3. Participatief: We willen belanghebbenden oproepen een actieve rol te 
spelen in of een bijdrage te leveren aan de onderwijsontwikkelingen van 
Singelland, daar waar mogelijk en wenselijk. 
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Om dat te bereiken wil Singelland initiatiefrijk zijn, stelselmatig contacten 
onderhouden op verschillende niveaus met verschillende actoren en in het 
onderwijsprogramma de school regelmatig ‘naar buiten brengen’ en ‘buiten naar 
binnen brengen’. Het resultaat van de inspanningen moet zijn om 
maatschappelijke waardering (legitimatie) te vragen én te krijgen. Singelland 
heeft een drieledige maatschappelijke opdracht: een substantiële bijdrage 
leveren aan persoonlijke ontwikkeling van kinderen, kinderen voorbereiden op 
het wereldburgerschap én kinderen voorbereiden op de wereld van werk of 
vervolgstudie. In een open maatschappij als de onze is het meer dan logisch dat 
we deze opdracht op een verantwoorde manier invullen, belanghebbenden er 
doelgericht bij betrekken, zoals in de eerste plaats de leerlingen, en daarover 
maatschappelijk intensief communiceren. 
 
Het verwezenlijken van deze drie begrippen (informatief, transparant en 
participatief) vraagt van de organisatie op alle terreinen een voortdurende 
alertheid, vooral in wat we beschrijven als de ‘kleine kwaliteit’. Hiermee 
bedoelen we de kwaliteit die we leveren in onze dagelijkse handelingen en 
dienstverlening. In willekeurige volgorde en rangorde: welkom zijn én voelen, 
zorgvuldig met ouders communiceren, tijdige en correcte informatie leveren, 
buitenschoolse activiteiten zorgvuldig organiseren etc. De zeven leefregels van 
Singelland bieden het uitgangspunt voor de na te streven gedragsvormen en zijn 
het ‘morele kompas’ van waaruit er op alle niveaus wordt gewerkt. 
 
Daarnaast zullen we ons moeten inspannen om alle belanghebbenden op een 
gedifferentieerde, juiste en adequate wijze te betrekken: 

• allereerst de leerlingen en wel op een wijze die uitstijgt boven het volgen 
van onderwijs binnen de daarvoor georganiseerde onderwijstijd (denk 
aan extra en buitencurriculaire activiteiten, contacten met alumni, 
festiviteiten en acties); 

• de ouders en verzorgers van de leerlingen; 
• het toeleverende onderwijs én het vervolgonderwijs;  
• de buurt en de gemeenschap (in alle dimensies, zoals het 

verenigingsleven) waarin de school gevestigd is; 
• het bedrijfsleven en andere organisaties waarmee docenten, leerlingen en 

schoolleiding contacten hebben; 
• bestuurlijke organisaties, politieke organisaties en ketenpartners die 

vanuit hun opdracht betrokkenheid voelen of hebben bij de school; 
• alle andere geïnteresseerden die professioneel dan wel privé de school 

volgen in haar ontwikkeling, zoals de pers. 
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Om de ambitie belanghebbenden te betrekken bij Singelland kwalitatief uit te 
voeren, te versterken of uit te breiden, formuleren de afzonderlijke locaties 
jaarlijks de resultaten die zij willen behalen. Resultaten met betrekking tot 
doelgroepen, acties, tijdstippen en gewenste effecten om de maatschappelijke 
opdracht concreet invulling te geven. In eerste instantie zal dit gebeuren door de 
huidige activiteiten te inventariseren, te evalueren op hun relevantie en 
activiteiten te bundelen zodat versterking mogelijk is. In tweede instantie zullen, 
daar waar nodig, nieuwe activiteiten vanuit de afzonderlijke locaties ontwikkeld 
worden. 
 
Een speciale rol is weggelegd voor een geselecteerde groep belanghebbenden, 
waarmee structureel en intensief het gesprek wordt aangegaan om de 
maatschappelijke waardering te bevragen, te onderzoeken en te verbeteren. 
Naast vanzelfsprekend onze leerlingen en hun ouders zijn dat het toeleverende 
onderwijs, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven. In de afgelopen vier jaar is 
een structurele relatie met de stakeholders verder uitgebouwd, worden 
opbrengsten in de organisatie besproken en zien medewerkers in de organisatie 
de meerwaarde van de inzet van belanghebbenden. 
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7. Missie en visie 
 

“Het gaat er niet om wat de visie is, maar om wat de visie doet” 

 
De intentie van de huidige missie blijft gehandhaafd en wordt geactualiseerd in 
het kader van dit beleidsplan. In de kern staat Singelland voor:  
 

Talent in ontwikkeling. 
Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren ‘talent in 
ontwikkeling’3. Wij willen een leeromgeving bevorderen waarin 
leerlingen – zo veel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf 
uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren 
ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters 
maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en 
maatschappelijk succes. 

 
Singelland wil de meest toonaangevende onderwijsorganisatie voor voortgezet 
onderwijs zijn waar werk wordt gemaakt van ‘Talent in ontwikkeling’. Leidend is 
daarbij de gedachte dat het voor ons niet het diploma is dat de norm stelt, maar 
de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van leerlingen aan te boren. 
Essentiële kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, 
verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend 
verbeteren. 

 
In de dagelijkse praktijk van Singelland bieden we leerlingen een geïntegreerde 
dienst aan: onderwijs én vorming. Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat 
elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), 
sociaal-emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Tal van 
activiteiten op het gebied van sport, kunst en cultuur dragen bij aan die brede en 
evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling. 
Op Singelland willen we kinderen óók opvoeden tot mensen met ruggengraat*. 
Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met 
teleurstellingen. Maar ook verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep 
waar je deel van uitmaakt, stevig in je schoenen staan, een brede kijk op de 
wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor je 
principes en kritisch durven zijn. 
Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust 
en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid weloverwogen keuzes te maken. 
Hij kan ‘op eigen benen staan’.  

 



Strategisch beleidsplan 2014-2018
2222

School en ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Ze moeten samenwerken 
om ‘het hele kind’ te ontwikkelen, dus zowel het karakter als de competenties 
die het nodig heeft om succesvol te zijn. Met de ontwikkeling van het hele kind 
beoogt Singelland een sterk karakter, zelfvertrouwen en unieke talenten en 
vaardigheden bij het kind te ontwikkelen. De mogelijkheden van het gezin om 
hierop een positieve invloed uit te oefenen, staan hierbij centraal.  
Om leerlingen op te voeden tot mensen met ruggengraat vragen we ook 
medewerkers met ruggengraat, zowel onderwijs ondersteunend personeel, 
docenten als leidinggevenden. Daarmee bedoelen we in eerste instantie 
ruggengraat laten zien door voorbeeldgedrag te vertonen. In tweede instantie 
vragen we dat medewerkers de souplesse van de ruggengraat vertonen en 
maximale flexibiliteit opbrengen in het leerproces (het verwerven van 
ruggengraat) van leerlingen. In derde instantie vragen we ruggengraat van onze 
medewerkers in de professionele rol die van hen gevraagd wordt: de 
noodzakelijke stevigheid in de onderlinge samenwerking, de communicatie en in 
het nemen van collectieve verantwoordelijkheid. 

 
*Toelichting op het begrip ruggengraat: 
Slappe ruggengraten krijg je van lamlendigheid, ledigheid, verveling, 
doelloosheid en het ontlopen van verantwoordelijkheden. Een sterke 
ruggengraat krijg je van energiek en doelgericht handelen, van 
doorzetten, van een goed gevulde agenda en van het nemen van 
verantwoordelijkheden. Daar richt Singelland zich dan ook op. We 
verwachten veel van onze leerlingen en eisen dat ze hun best doen. We 
stimuleren het maken van keuzes, ook als ze wel eens niet goed 
uitpakken. We geven leerlingen verantwoordelijkheden en spreken hen 
daarop aan. We maken afspraken en nemen er geen genoegen mee als ze 
worden geschonden. We verlangen van onze leerlingen dat ze staan voor 
hun principes en kritisch durven zijn, óók op zichzelf. Op onze beurt 
moeten wij natuurlijk zorgen voor boeiend en goed onderwijs, voor 
heldere en eerlijke afspraken, voor een warm en plezierig schoolklimaat 
en voor duidelijke en haalbare doelen, die goed aansluiten op de leeftijd 
en ontwikkelingsfase van de leerlingen.  
Dat kost veel energie en geeft regelmatig aanleiding tot (soms 
georganiseerd) debat. Inzichten kunnen veranderen, ideeën kunnen 
botsen. Daarom blijven wij voortdurend op zoek naar de juiste balans 
tussen verantwoordelijkheid geven en verantwoordelijkheid nemen, 
tussen ruimte bieden en ruimte afbakenen. Maar iedereen dient daarbij 
één zekerheid voor ogen te hebben: niemand zit vrijblijvend op 
Singelland. 
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8. Professionele medewerkers 
 
Zoals in de inleiding al kort is omschreven, bereikt Singelland een nieuwe fase 
van organisatieontwikkeling. In de kern van die ontwikkeling is: 
 
“de docent de spil, staat het leerproces centraal en krijgt de leerling in 
dat leerproces steeds meer een persoonlijke, actieve en 
verantwoordelijke rol: Talent in ontwikkeling! 
 
In die context staat de professionele rol van de docent centraal in de fasen van 
organisatieontwikkeling4. Singelland richt zich dan ook op professionele 
ontwikkeling van alle medewerkers. Het verwacht goede en deskundige 
medewerkers en wil hun ontwikkeling ook op diverse manieren bevorderen. 
In de nieuwe fase ligt de uitdaging in het voortbouwen op de verworvenheden en 
inspanningen van de laatste jaren en die te transformeren naar een 
gezamenlijke visie én praktisch handelen van álle medewerkers op 
professionaliteit5. Rekening houden met verschillen is daarbij het uitgangspunt.  
Dit sluit aan bij het maatschappelijke debat over het versterken van het 
leraarschap in combinatie met de initiatieven om te komen tot het vormen van 
een ‘coöperatie’ voor de beroepsgroep leraren. 
 
In algemene termen omschreven, streeft Singelland naar een evenwichtige en 
profijtelijke balans tussen enerzijds dat wat de individuele medewerker vraagt en 
biedt en anderzijds dat wat de organisatie biedt en vraagt. Dit gegeven van 
wederzijds bieden en vragen is gebaseerd op het ‘rationeel 
onderhandelingsmodel’. Dit model gaat uit van het feit dat een individuele 
medewerker en een vertegenwoordiger van de organisatie op een zo open en 
transparant mogelijke manier met elkaar communiceren over verwachtingen, 
inzet, motieven en opbrengsten. Dit geldt zowel voor begeleiding en 
ontwikkeling van zittend personeel als voor het werving & selectie-beleid van 
nieuwe docenten. In dit model is het resultaat dat Singelland en de medewerker 
voor lange tijd een committent aangaan. De ontwikkeling in de gekozen richting 
wordt, binnen een bepaalde bandbreedte, continu besproken en in afspraken 
vastgelegd.  
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In bovenstaande illustratie is de professionele ontwikkeling van docenten 
schematisch weergegeven6. Het doel van deze zogenaamde onderlegger wordt 
hieronder verder omschreven. Eerst hoe het werkt! De ontwikkeling wordt 
bepaald door drie elementen: 

• De verticale as: de fasering in de mate van professionaliteit (in termen 
van de functie-fasen LB, LC en LD). 

• De horizontale as: de gewenste professionele kwaliteiten (afgeleid van de 
essentiële competenties van docentschap op Singelland). 

• De beschrijving van iedere cel, in termen van gewenst c.q. zichtbaar 
gedrag (zodat een gesprek over ontwikkeling kan plaatsvinden). 

 
De verticale as 
De fasering in de mate van professionaliteit is gebaseerd op drie criteria: 

• de mate van begeleiding die een docent nodig heeft om in een fase te 
functioneren (en niet te komen!); 

•  
•  
•  
•  
•  
•  
• de mate van herkenbaarheid van het gewenste gedrag, door leerlingen 

zelf geconstateerd; 
• de mate van reflectie, zelfinzicht en intrinsieke motivatie, noodzakelijk 

om tot ontwikkeling te komen. 
Dit leidt tot de volgende globale opbouw van vier fasen: 

• Fase 1: De docent heeft – op veel onderdelen - structureel begeleiding 
nodig. Hij betrekt de leerlingen niet of nauwelijks bij de feedback over 
zijn functioneren en heeft moeite om naar zichzelf te kijken. 

• Fase 2: De docent heeft – op onderdelen – incidenteel of structureel 
begeleiding nodig. Hij betrekt de leerlingen bij de feedback over zijn 
functioneren en durft naar zichzelf te kijken. 

• Fase 3: De docent heeft weinig of nauwelijks begeleiding nodig. Hij 
betrekt de leerlingen bij de feedback over zijn functioneren en kijkt op 
een zodanige wijze naar zichzelf dat dit een voorbeeld is voor het team. 

• Fase 4: De docent geeft anderen begeleiding en is dus in staat om 
ontwikkelde kwaliteiten over te dragen op anderen. Hij gaat met 
leerlingen in gesprek om de kwaliteit van de feedback te verbeteren en is 
een ambassadeur van dit gedachtegoed in de school. 

 
De horizontale as 
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• de mate van herkenbaarheid van het gewenste gedrag, door leerlingen 
zelf geconstateerd; 

• de mate van reflectie, zelfinzicht en intrinsieke motivatie, noodzakelijk 
om tot ontwikkeling te komen. 

Dit leidt tot de volgende globale opbouw van vier fasen: 
• Fase 1: De docent heeft – op veel onderdelen - structureel begeleiding 

nodig. Hij betrekt de leerlingen niet of nauwelijks bij de feedback over 
zijn functioneren en heeft moeite om naar zichzelf te kijken. 

• Fase 2: De docent heeft – op onderdelen – incidenteel of structureel 
begeleiding nodig. Hij betrekt de leerlingen bij de feedback over zijn 
functioneren en durft naar zichzelf te kijken. 

• Fase 3: De docent heeft weinig of nauwelijks begeleiding nodig. Hij 
betrekt de leerlingen bij de feedback over zijn functioneren en kijkt op 
een zodanige wijze naar zichzelf dat dit een voorbeeld is voor het team. 

• Fase 4: De docent geeft anderen begeleiding en is dus in staat om 
ontwikkelde kwaliteiten over te dragen op anderen. Hij gaat met 
leerlingen in gesprek om de kwaliteit van de feedback te verbeteren en is 
een ambassadeur van dit gedachtegoed in de school. 

 
De horizontale as 
Op de horizontale as worden een aantal (maximaal vijf) professionele kwaliteiten 
onderscheiden. Deze kwaliteiten worden nader vastgesteld en in 
overeenstemming gebracht met de strategische agenda. Differentiatie binnen 
klassenverband is een essentiële professionele kwaliteit. Andere mogelijke 
kwaliteiten zijn: 
• ‘het boek de baas’, methodeonafhankelijk functioneren;  
• ‘pedagogisch gesprek’, coachend begeleiden;  
• ‘didactische variatie’, afwisseling, boeien & binden;  
• ‘digitaal leren’, balans tussen digitaal en analoog leren. 

 
Beschrijving van de cellen  
In de afzonderlijke cellen wordt gewenst en zichtbaar gedrag (“ik loop rond en ik 
zie”) beschreven, behorend bij de betreffende fase en de specifieke professionele 
kwaliteit. Dit is het meest concrete niveau waarop de personele ontwikkelagenda 
beschreven is. Deze ontwikkelagenda wordt breed vastgesteld en vormt de spil 
van de gesprekken met het personeel. De cellen worden kort, zakelijk, neutraal 
en scherp omschreven. Het geheel dient als ‘onderlegger’ voor Singelland als 
lerende organisatie. 
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Het is van belang dat de personele ontwikkelagenda van en voor iedereen is. De 
agenda moet diagnostisch (formatief) in een gesprek te gebruiken zijn en 
zodoende functioneren als intermediair tussen de waarnemer en de 
waargenomen docent. De waarnemer kan zich in verschillende hoedanigheden 
verhouden tot de docent: leerlingen en docenten, docenten onderling, docenten 
en gasten, docenten en schoolleiding, en docenten en ouders.  
 
Het doel is dat deze onderlegger (binnen de looptijd van dit strategisch plan): 

• gaat functioneren als een intern baken van professionele ontwikkeling; 
• als kompas wordt ingezet om het gesprek over professionele ontwikkeling 

te faciliteren; 
• door iedereen wordt gekoppeld aan een plan voor professionele 

ontwikkeling, dat gedrag stuurt van impliciet en indicatief naar expliciet 
en resultaatgericht; 

• voortdurend gespreksstof oplevert om grenzen te verleggen en ambities 
opnieuw te definiëren.  
 

Een ander doel is dat maximaal 2% van het personeel tijdelijk (niet langer dan 
een halfjaar) in fase 1 verblijft en daarna minimaal in fase 2 functioneert. 
 
De onderlegger gaat ervan uit dat niet iedere docent op alle professionele 
kwaliteiten in de hoogste fase acteert. Het is dus normaal dat docenten 
doorgroeien tot aan hun hoogst haalbare niveau, dat anders kan zijn voor de 
verschillende kwaliteiten. Het is aan de schoolleiding, in relatie tot de 
medewerker, om hier conclusies aan te verbinden7. Beoordeling staat los van de 
onderlegger. In de beoordeling kan wel de afspraak gemaakt worden om de 
onderlegger te gebruiken als diagnostisch instrument. 
 
Zoals al eerder omschreven, zorgvuldige communicatie met alle medewerkers is 
de kritische schakel in onze ambitie. De kern van de aanpak is om het kader van 
communicatie met docenten te splitsen in: persoon, rol en gedrag, het tonen van 
wederzijds respect en het creëren van veiligheid en vertrouwen. Alle dimensies 
van goede communicatie spelen daarbij een rol. Zorgvuldigheid in het bespreken 
en hanteren van ‘inhoud, procedure, relatie en emotie’ is – net als in de omgang 
met leerlingen – essentieel. Daarbij moet het vooral gaan om de mens achter de 
docent, de verbinding en de vertrouwensrelatie. Werken aan een goede relatie 
zorgt voor meer loyaliteit om het werk te doen op de wijze die Singelland 
verwacht van de individuele medewerker. Het zoeken van de verbinding 
betekent acceptatie van de medewerker op een bepaald moment in al zijn 
facetten.  
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Het op gang brengen van het proces van zelfreflectie, gekoppeld aan stap voor 
stap beter professioneel handelen, is daarbij essentieel. 
Singelland gaat in de komende vier jaar werk maken van een toegesneden 
onderhoudscyclus om bovenstaande ambities van professionele ontwikkeling 
waar te maken. Singelland wil in die onderhoudscyclus één aspect het 
uitgangspunt laten zijn: het op gang brengen van een proces van 
professionalisering, waarbij de medewerkers zélf het initiatief en de ruimte 
nemen om te (blijven) groeien. 
 
Een voorbeeld hiervan zou een nieuwe aanpak voor het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken kunnen zijn. Daarbij moet het 
ontwikkelkader voor het thema differentiatie zo snel mogelijk duidelijk zijn. Het 
moet leiden tot betere leerprestaties bij de leerlingen c.q. differentiatie als 
middel en niet als doel. Ook in sollicitatiegesprekken willen we tot een 
verbeterde aanpak komen. In plaats van een abstracte verkenning (waarbij vaak 
te eenzijdig wordt aangesloten bij wat er is: het geldende waardesysteem) moet 
het in de gesprekken gaan over die aspecten waar Singelland de komende jaren 
op inzet en over waar Singelland voor staat.  
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9. Organisatie 

Wil een organisatie onderwijsinhoudelijke ambities realiseren, professionele 
ontwikkeling mogelijk maken en de maatschappelijke opdracht realiseren dan is 
de belangrijkste voorwaarde: ‘mentaal vitale’ werknemers. Het lijkt opportuun 
om een ingrijpend thema als werkdruk vanuit dit perspectief te adresseren. Dat 
begint met de vraag wat we onder bevlogenheid zouden kunnen of moeten 
verstaan. We lichten dat hieronder verder toe.  
 
9.1 Bevlogenheid 
 
Wat is bevlogenheid? Bevlogenheid is een toestand van opperste voldoening bij 
medewerkers, die wordt gekenmerkt door: 

-‐ vitaliteit (energie, doorzettingsvermogen, sterk, fit) 
-‐ toewijding (sterke betrokkenheid, trots, enthousiasme) 
-‐ absorptie (opgaan in het werk, gevoel dat de tijd stil staat) 

Werkdruk daarentegen wordt gedefinieerd als: het bij voortduring niet kunnen 
voldoen aan werkafspraken en het zelf niet kunnen beïnvloeden van deze 
werkafspraken. Voor de relatie tussen bevlogenheid en werkdruk geldt dat het 
niet de uitersten van een schaal zijn, maar twee processen die tegelijkertijd 
spelen.  
 
Het volgende model maakt de complexiteit van werk, eisen en bronnen 
inzichtelijk: 
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De volgende vijf variabelen bepalen onze mate van bevlogenheid: 
 

1. Autonomie. 
2. Ontplooiingsmogelijkheden. 
3. Sociale steun. 
4. Feedback. 
5. Competent voelen. 

 
9.2 Tijd 
 
In relatie tot het voorgaande is het creëren van tijd, zodat ontmoeting mogelijk 
wordt een belangrijk aspect. In het onderwijs zijn ten minste vijf soorten tijd te 
onderscheiden: werktijd, onderwijstijd, lestijd, leertijd en ontwikkeltijd. Te vaak 
wordt tijd – in al zijn dimensies – onderschat als het gaat om het realiseren van 
doelen.8  
 
Om in een professionele organisatie met tijd te sturen en tegelijkertijd prioriteit 
te geven aan professionele ontwikkeling is het noodzakelijk om niet alles in 
procedures en tot in de details te willen regelen en vastleggen. Het is de ambitie 
van Singelland om een balans te vinden tussen eigen verantwoordelijkheid en 
collectieve verantwoordelijkheid, waarbij tijd-knelpunten in een zo vroeg 
mogelijk stadium onderkend en besproken worden: van reactief naar proactief 
handelen. De organisatie heeft daarin de verantwoordelijkheid om beleving 
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(emotie) en feiten (ratio) rondom tijd(besteding) transparant te benoemen (zie 
hoofdstuk 3: ruimte en verantwoording). Daarnaast heeft het individu de 
verantwoordelijkheid om opvattingen over kwaliteit (“het moet perfect” versus 
“goed is goed genoeg”) en doelmatige inzet (“zo doe ik dat nu eenmaal” versus 
“dat kan slimmer en sneller”) transparant te benoemen. Alleen in deze dialoog 
(zie het rationeel onderhandelingsmodel) is het mogelijk om het aspect tijd 
voortdurend in oplossende zin te bespreken en niet onnodig te problematiseren. 
Het zal in ieder geval bijdragen om de volgende punten die gerelateerd zijn aan 
tijd te adresseren: 

• Wat kan samen om tijdwinst te boeken en wat blijft individueel 
(bijvoorbeeld samen toetsen maken versus individueel toetsen maken). 

• Vergaderingen minder (niet), korter en efficiënter laten verlopen 
(bijvoorbeeld door goed voorbereid naar de vergadering te komen of de 
vergadering goed te leiden). 

• Planningen tijdig, correct en beknopt doorgeven. 
• Afspraken nakomen dan wel tijdig wijzigen (voor iedereen), zodat 

aanpassingen mogelijk zijn. 
• Stokpaardjes, monologen, uitweidingen, beschouwingen zo veel mogelijk 

vermijden om de hoofdzaken aan bod te laten komen. 
• Zuinig te zijn met mail, vooral op het niveau van de ‘cc-cultuur’, en een 

interne mailetiquette te hanteren. 
 
Speerpunten (quickwins): 

• We spreiden werkzaamheden – liefst op eigen initiatief – over zo veel 
mogelijk personen, zodat het ‘kannibaliseren’ van enkelen zo veel 
mogelijk vermeden wordt: iedereen doet mee, zo veel mogelijk op basis 
van eigen kwaliteiten. 

• We spreken elkaar aan op energieverlies, structurele inefficiëntie en niet-
adequaat gedrag in vergaderingen en gezamenlijke bijeenkomsten. 

• We houden ons aan gemaakte afspraken; 
• We dragen zorg voor elkaar door de balans tussen werk en vrije tijd te 

bewaken. 
• We staan regelmatig stil ‘bij de tijd’ en evalueren ‘tijdig’ ons functioneren. 
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10. Interventies 
 
Om de gekozen ambities binnen de genoemde besturingsfilosofie te kunnen 
realiseren, zijn extra inspanningen noodzakelijk, naast de reguliere inspanningen 
die nodig zijn om de organisatie te laten werken. Deze inspanningen staan 
centraal in dit hoofdstuk. We noemen deze inspanningen interventies. Een 
interventie wordt gedefinieerd als “een doelbewuste en geplande actie om met 
beperkte middelen een zo maximaal mogelijk gewenst resultaat te behalen”.  

De strategische thema’s geven een richting aan: Singelland wil excelleren door 
het onderscheidende verschil te maken op deze thema’s. Het lastige is dat de 
thema’s niet of nauwelijks in meetbare, absolute niveaus te definiëren zijn (er is 
geen absolute norm). Wel kunnen we de mate van voortgang – uitgedrukt in de 
verhouding tussen investering in tijd en energie versus resultaat – vastleggen. 
De prioriteit ligt bij het thema differentiatie.  
 
Bij de keuze van de aard van de interventies is het doel om op de geformuleerde 
thema’s beter te worden. Dat betekent dat de gewenste standaardkwaliteit van 
het primaire proces niet in de interventies hoeft te worden beschreven, want dat 
is inherent aan de uitvoering van het primaire proces. Ook hoeft een interventie 
behorende bij het thema differentiatie niet te gaan over het op twee niveaus 
lesgeven binnen een groep; dat is te veel richtinggevend en te veel gericht op de 
activiteit zelf. Wat de interventie wel doet, is het resultaat zo duidelijk mogelijk 
beschrijven als waarneembaar gedrag binnen een bepaalde tijdstermijn.  
 
In eerste instantie ligt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van 
passende interventies voor de verschillende schooltypes bij de locatiedirecties. 
Interventies domineren de jaaragenda van de locatiedirecties en zijn terug te 
vinden in deelplannen en acties.  

Bij het formuleren van de interventies is het essentieel om medewerkers die het 
aangaat te betrekken. Sterker nog: naarmate het samen ontwerpen van 
interventies het uitgangspunt is, is de focus gegarandeerd en commitment 
verzekerd. Medewerkers kunnen betrokken worden door bijvoorbeeld 
actieonderzoek, review, panels, interviews en consultaties.  

In de volgende paragrafen worden handreikingen gedaan om interventies tot op 
gebruiksniveau te omschrijven.  
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10.1 Interventies bij differentiatie  

In het primair onderwijs wordt onderwijs op individueel leerlingniveau veelal 
vanzelfsprekend gevonden. Die vanzelfsprekendheid zou binnen Singelland meer 
de praktijk moeten worden.  
 
De volgende subinterventies zijn leidend: determinatie (de juiste leerling op het 
juiste moment op de juiste plek), evaluatie van de brede ontwikkeling van 
leerlingen (met name op het gebied van de ontwikkeling van ruggengraat) en 
evaluatie van de leeropbrengsten. Het beeld van de leerling moet zich niet 
eenzijdig op het cijferresultaat richten, maar op de samenhang van ‘volgen, 
begeleiden en beoordelen’ van de totale persoonlijke ontwikkeling. 
 
Vragen met betrekking tot determinatie zijn:  
• Hoe krijg je de leerling op een andere manier in beeld? 
• Op welke manier praat je met collega’s over individuele leerlingen? Niet 

alleen over de cognitieve kant, maar over de leerling als totaal? 
• Hoe krijgen we een duidelijk beeld waar een individuele leerling staat? Wat 

zijn de mogelijkheden en wat zijn de moeilijkheden?  
 
De basis van differentiatie is een ontwikkelingsgericht model, waarbij vier 
niveaus van differentiëren worden omschreven. Zo wordt een structuur zichtbaar 
van minimaal (eenvoudig) differentiëren tot maximaal differentiëren in een 
complexe situatie en omgaan met onvoorspelbare omstandigheden op basis van 
gedragsindicatoren (zie hoofdstuk 8). 
  
10.2 Interventies bij maatschappelijke opdracht 

Elke locatie is actief met het onderhouden van contacten met externe 
belanghebbenden. De vraag of en welke interventies zouden moeten worden 
geformuleerd, wordt aan de belanghebbenden voorgelegd. Het gaat daarbij om 
het uitspreken van wederzijdse verwachtingen voor de komende vier jaar en het 
maken van concrete afspraken. Zo is met het primair onderwijs een viertal 
projecten over onder andere de doorlopende leerlijn afgesproken. Een ander 
aandachtspunt is de interne en externe bekendheid van deze activiteiten. 
Bekendheid kan bijdragen aan positieve beeldvorming over Singelland. 
 
Een mogelijk aspect dat zich leent voor een interventie is een positiebepaling 
van hoe de buitenwereld (en mogelijk ook de ‘binnenwereld’) Singelland ziet. 
Door een juist beeld hiervan (nulmeting, onderzoek) kan nauwkeurig worden 
geformuleerd wat er in termen van doel en rendement over de daaropvolgende 
jaren wordt nagestreefd.  
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Ook een inventarisatie van de activiteiten die worden ondernomen op dit gebied 
is relevant. Een dergelijke inventarisatie kan op een later moment zinvol zijn om 
na te gaan of Singelland door de belanghebbenden ook wordt geassocieerd met 
deze activiteiten en wat het effect ervan is op de beeldvorming over Singelland.  
 
Voor wat betreft de zeven leefregels zijn de posities van de locaties verschillend. 
De ene locatie zal hier meer aandacht aan moeten besteden, terwijl de leefregels 
op een andere locatie voldoende leven, zo blijkt uit ouderenquêtes. De vertaling 
van de zeven leefregels in verschillende communicatievormen en tussen 
verschillende actoren verdient nadere aandacht. De vraag wat de zeven 
leefregels betekenen voor docenten of voor communicatie van docenten met 
leerlingen heeft prioriteit.  
 
Samengevat: binnen de looptijd van dit plan wordt in relatie tot de interventies 
ingezet op: 
• inventariseren en prioriteren van alles wat wordt ondernomen. 
• de activiteiten die worden ondernomen beter zichtbaar maken voor het 

publiek. 
• continu aandacht besteden aan de zeven leefregels. 
 
10.3 Interventies professionele medewerkers 

Deskundigheid en differentiatie liggen in het verlengde van elkaar. De interventie 
die is genoemd in paragraaf 10.1 (differentiatie over vier verschillende niveaus) 
impliceert dat een medewerker wordt toegerust (professionalisering).  
 
Docenten krijgen de gelegenheid om een self-assessment te doen, waarmee ze 
zich kunnen plaatsen bij een van de niveaus als beschreven in hoofdstuk 8. De 
voorgenomen zelfevaluaties in 2014 (onderzoek CBE) kunnen hieraan een 
bijdrage leveren. Op basis van, van tevoren bepaalde, ontwikkelniveaus wordt 
een assessment gedaan, waaruit blijkt waar een docent nu staat ten aanzien van 
differentiatie. Vervolgens worden afspraken gemaakt over de termijn waarop de 
volgende niveaus van toepassing van differentiatie in de dagelijkse praktijk van 
de docent bereikt is. 
  
De uitwerking van deze interventie kan op locatieniveau verschillend zijn, maar 
past bij de keuze van Singelland om differentiatie prioriteit te geven. De 
gesprekkencyclus en de promotietrajecten binnen de functiemix zijn de 
inbedding voor het initiëren en monitoren van deze professionaliseringsslag.  
 
De keuze om self-assessments als instrument in te zetten, kan hieraan 
bijdragen: medewerkers beoordelen zichzelf en worden ten opzichte van elkaar 
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‘gepositioneerd’, zodat de krachten en zwaktes van een locatie inzichtelijk 
worden.  
 
Van medewerkers wordt verwacht dat zij een realistisch zelfbeeld ontwikkelen. 
Dat is persoonlijke groei. Van de schoolleiding mag worden verwacht dat zij dit 
mogelijk maken. Ontwikkelingen ten aanzien van LC- en LD-functieniveaus zijn 
hierin niet altijd bevorderend.  
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11. Conclusie 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de drie strategische hoofdthema’s (differentiatie, professionele 
medewerkers en onze maatschappelijke opdracht) en specifiek voor de 
samenwerkingsrelaties zullen drie tot vier kernindicatoren worden vastgesteld. 
Met deze kernindicatoren wordt de huidige situatie ten aanzien van de thema’s in 
kaart gebracht, wordt (onder verwijzing naar de besturingsfilosofie) het verloop 
jaarlijks geëvalueerd en wordt de norm (wanneer zijn we tevreden) in 2018 
geduid.  
 
Voor wat betreft de samenwerkingsrelaties gaat het specifiek om de vraag hoe 
Singelland haar positie kan behouden of versterken, oftewel welke 
samenwerkingsrelaties hiervoor nodig zijn. In termen van indicatoren gaat het 
dan om de vraag welke risico’s over vier jaar zijn verminderd met behulp van 
welke samenwerkingsconstructies.  
  

In welke situatie bevinden 
wij ons nu?  

In welke situatie bevinden 
wij ons in 2018? 

proces 
verloopt 
toetsend 
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Voetnoten 
 
1 In de communicatietechniek wordt onderscheid gemaakt tussen Persoon, Rol en Systeem. 

Personen worden altijd aangesproken op hun professionele rol (en niet op de persoon). Om deze 
aanpak in de praktijk adequaat te kunnen hanteren, worden afspraken gerelateerd aan meetbare 
resultaten waarop gestuurd kan worden. Dat doet overigens geen afbreuk aan de maximale ruimte 
die wordt geboden.  
 
2 In onderstaande figuur zijn ook de oude dimensies van ongeleide economie weergegeven: 

autonomie, solisme en routine. De samenhang tussen deze oude dimensies en de nieuwe dimensies 
van rolvolwassenheid, kennisgemeenschap en verbeteren wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 8.  

 

RUIMTE VOOR DE PROFESSIONELE MEDEWERKER

KENNISGEMEENSCHAP VOORTDUREND
VERBETEREN

ROLVOLWASSENHEID

AUTONOMIE

ROUTINESOLISME

INNOVATIEF & FLEXIBELSAMEN… WERKEN & 
SAMENWERKEN

GEZAG, ZEGGENSCHAP

PROFESSIONALITEIT

persoon

rol

systeem

rol

systeem

 
3 Talent = op zoek naar wat je kunt, waar je plezier in hebt, wat je zo veel mogelijk wilt doen en wat 
door anderen als zodanig gewaardeerd wordt. 

 
4 De professionele ontwikkeling kan omschreven worden in vier fasen. Na de fasen van ‘ongeleide 

autonomie’ en ‘procedurele autonomie’ is nu de fase aangebroken van ‘professionele autonomie’, op 
weg naar ‘geïncorporeerde autonomie’. 

 
5 Er wordt nu natuurlijk ook professioneel gehandeld. Het gaat er hier om dat het begrip 
‘professioneel’ tot nu toe vooral particulier is gedefinieerd en vanuit daaruit met alle inzet en 
motivatie individueel is gehanteerd. Te veel verschillende invullingen van het begrip leiden zelden tot 
cohesie, maar leiden vaker tot misverstanden over het innemen en beperken van de geboden ruimte, 
persoonlijke frustratie en onbegrip over de balans tussen ‘van bovenaf’ en ‘van onderop’. 
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6 Het eerder gehanteerde schema (ordeningsprincipe promotiecriteria) wordt in feite verder 
uitgebouwd, maar de uitgangspunten blijven overeind. Het gaat immers om ontwikkeling. Dat 
betekent niet dat het ultieme doel is dat iedereen zich altijd en op alle onderscheiden kwaliteiten 
ontwikkelt naar een volgende fase, maar wel dat er altijd sprake is van ontwikkeling. Niet iedereen 
ontwikkelt dezelfde kwaliteiten tot het hoogste niveau (fase 4/LD) maar iedereen ontwikkelt zich op 
bijvoorbeeld de kwaliteit van differentiatie.  
 
 
 

  
 

 
7.  De cesuur – en dus de beoordelende rol – van de onderlegger is uitdrukkelijk niet aan de orde. 

 
8 Aan het begrip werkdruk zijn diverse invalshoeken verbonden : 

• de werkelijke, beschikbare tijd die iemand heeft om zijn taak kwalitatief goed te vervullen 
(het is nu maandag en donderdag moet het af); 

• de gepercipieerde tijd die iemand – vanuit een eigen taakopvatting van kwaliteit – nodig 
heeft, of nodig denkt te hebben, om zijn taak kwalitatief goed te vervullen (ik schat in dat ik 
dat niet haal… ik heb meer tijd nodig); 

• de verbruikstijd die het echt kost om een taak kwalitatief goed te vervullen (we hadden echt 
20 uur nodig om het resultaat te behalen); 

• de tijd die de organisatie ter beschikking stelt om een taak kwalitatief goed te vervullen (je 
hebt – maar – 40 uur op jaarbasis); 

• de hoeveelheid tijd die verspild wordt door inefficiënt denken en handelen (waaronder 
persoonlijk timemanagement) om een taak kwalitatief goed te vervullen (een zekere mate 
van verspilling is altijd aan de orde); 

• de psychologische beleving van tijd terugkijkend op het behaalde resultaat (het was de tijd 
waard, ondanks…). 
 

Eén ding staat vast: Singelland gaat er in alle vertrouwen – en daar begint alles mee - van uit 
dat iedereen goed werk wil leveren, zijn best doet om taken goed te doen en daarin grote inzet 
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vertoont. Tenzij het tegendeel in alle realiteit zichtbaar, merkbaar en kwantificeerbaar 
aangetoond kan worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Drachten, december 2014 
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Singelland Van Haersmasingel 
(tevens hoofdvestiging/Centrale Diensten)
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten
Postbus 112, 9200 AC Drachten
T (0512) 58 23 45
E info.vhs@singelland.nl (locatie VHS)
E info@singelland.nl (Singelland Centraal)

Singelland Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten
Postbus 37, 9200 AA Drachten
T (0512) 57 10 20
E drachtsterlyceum@singelland.nl

VO Surhuisterveen
Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen
T (0512) 36 90 90
E info.surhuisterveen@singelland.nl

Singelland Burgum
Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
Postbus 35, 9250 AA Burgum
T (0511) 46 02 10
E info.burgum@singelland.nl

Singelland De Venen
De Ring 4, 9202 NW Drachten
T (0512) 51 76 24
E info.devenen@singelland.nl

Internationale Schakel Klassen 
De Stoeken 1, 9202 LS Drachten
T (0512) 54 61 65
E info.isk@singelland.nl 


