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1 Inleiding 

 

Hoe is dit schoolplan tot stand gekomen? Eerst iets over het vorige dat loopt tot najaar 2019. 

Ons huidige schoolplan is in 2014 geschreven en geldt voor de periode 2015-2019. Hoe weinig was te voorzien dat de 

ontwikkelingen in Tongerlo zo’n vaart zouden krijgen! Al in 2015 is het besluit genomen onze twee afdelingen havo en vwo 

samen te voegen. Onze beweegredenen zijn vastgelegd in ‘Een droom is een doel met een deadline’. 

En inmiddels is het samengaan bijna een feit. 

 

Wat is er door dit samengaan anders ‘ aan de aanvliegroute’ vergeleken bij de vorige schoolplannen uit 2000, 2005, 2010 en 

2015?  

Vanzelfsprekend heeft Tongerlo al sinds de start in 2000 schoolplannen. Deze zijn steeds de resultante van het opstellen 

van een gezamenlijk gedragen ambitie die vervolgens uitgewerkt werd in iedere deelschool. Dus waar havo, vwo en vmbo-

gtl op twee plekken aangeboden werd, kon iedere deelschool een eigen accent leggen. 

Bij het samengaan van de havo- en vwo-afdelingen van 2 van de 3 deelscholen en de concentratie van vmbo-gtl in 1 

deelschool, is door iedereen uitvoerig gesproken over het gewenste onderwijskundige concept en de inrichting van het 

curriculum.  

 

Dat resulteerde in een nieuwe koers, totaal anders dan de optelsom van beide oude. Ook op het mavo hebben we op grond 

van de huidige –met het vwo/havo gedeelde- inzichten in de onderwijskunde en pedagogiek het onderwijs en de 

begeleiding ingericht. 

De situatie in het vmbo-bb, vmbo-bk en praktijkonderwijs is iets anders. De onderwijskundige inrichting en de pedagogische 

principes dateren uit 2010-2012 (in aanloop naar de nieuwbouw).  

 

Het bijzondere van de ontwikkeling van de laatste twee jaar is dus: in plaats van het formuleren van gemeenschappelijke 

ambities die vervolgens vertaald worden, herhalen we in dit schoolplan de gemeenschappelijke noemer die we twee jaar 

geleden hebben opgesteld. Ook het vmbo-bb, vmbo-kb en het praktijkonderwijs actualiseren hun uitgangspunten op dit 

moment uitgaande van de statements in de volgende hoofdstukken. 

 

Wat is er terecht gekomen van het vorige schoolplan? 

Tongerlo is in 2000 ontstaan uit meer dan 10 scholen. Op natuurlijke wijze zijn eerst processen op elkaar afgestemd op het 

terrein van administratie, huisvesting en ICT. Ook omdat deze gelinkt zijn aan de processen bij Ons Middelbaar Onderwijs 

(financiën, personeel, huisvesting).  

In de laatste planperiode hebben we ons als opdracht gesteld overal in de schoolorganisatie op eenzelfde wijze 

verantwoordelijkheid en zeggenschap in teams te organiseren óók voor OOP. Dit doel is behaald.  

In dit schoolplan is -als vervolg hierop- meer dan gemiddeld aandacht voor de besturingsfilosofie die zorgt dat teams 

functioneren en samenwerken.  

 

Waar koersen we op af? Een school met drie daken. 

Tongerlo beweegt zich door de regionale krimp in de richting van één school met 3 locaties. Zo zijn sinds 2016 alle OOP  

afdelingen in een team Advies en Ondersteuning (A&O) ondergebracht. Medewerkers OOP zijn inzetbaar op alle locaties en 

voor alle opleidingen.  

Het moment nadert dat dit proces van ‘mentale’ eenwording zijn voltooiing bereikt en bij het nadenken met de MR over de 

trends voor de komende beleidsperiode is er geopperd om dit proces te bekronen met eenzelfde naam voor alle 

opleidingen. Dus hoogstwaarschijnlijk zal de naam Tongerlocollege voor het jaar 2024 staan voor ons allen, of mogelijk 

plaats gaan maken voor de naam Norbertus-Gertrudiscollege, of voor de naam Da Vinci College of voor NGD of voor ….? 

 

1.1 Leeswijzer 

 

We starten met een beschrijving van ons profiel (hoofdstuk 2). Vervolgens lichten we onze opdracht en onderwijskundige 

visie toe (hoofdstuk 3 en 4). Daarna bezien we de belangrijkste ontwikkelingen in de wereld (hoofdstuk 5).  

In de hoofdstukken 6 tot en met 10 gaan we in op  de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. In hoofdstuk 6 

(kwaliteitszorg) beschrijven we hoe we onze ontwikkeling monitoren en in hoofdstuk 7 lichten we ons voornemens op het 

gebied van P&O toe. Hoofdstuk 8 gaat over de inzet van middelen en hoofdstuk 9 beschrijft hoe we zorgen voor een veilige 
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omgeving in eigentijdse en duurzame schoolgebouwen. In het laatste hoofdstuk geven we aan hoe het schoolplan verder 

geconcretiseerd wordt.  
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2 Profiel: actief, attractief en aandachtvol 

 

Tongerlo is een OMO-school voor leerlingen uit Roosendaal en omgeving. Het is een school met een open, optimistisch, 

katholiek karakter. We vertalen onze katholieke waarden als: 

 We handelen respectvol naar onszelf en onze mogelijkheden. 

 We gaan zorgvuldig om met onze gaven. 

 We zijn dienstbaar aan elkaar en helpen anderen belangeloos. 

 We hebben zorg voor de omgeving. 
 

Onze leerlingen groeien en zijn op weg zichzelf te ontdekken. Onze school is een veilige en overzichtelijke 

ontmoetingsplaats voor doeners en denkers, een leef- en leergemeenschap. Iedereen is welkom op onze school. Mensen 

verschillen maar zijn gelijkwaardig. Daarom verwachten we van iedereen dat hij denkt en doet vanuit bovenstaande 4 

waarden.  

We hebben op allerlei manieren aandacht aan wat mensen drijft: godsdiensten, levensopvattingen, culturen en waarden 

die geworteld zijn in onze katholieke traditie.  

We dagen elke leerling uit om de eigen talenten van hart, hoofd en handen te ontplooien. We verwachten dat je oog hebt 

voor de ander. Schoolgaan betekent vorming als mens.  

 

Tongerlo is een school met ondernemingszin en wil het lef hebben af te wijken van gebaande paden. Ze neemt daarbij 

verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maakt. Zo werken wij aan de ontwikkeling van leerlingen tot unieke, 

medemenselijke en autonome wereldburgers die in verbinding staan met hun omgeving en hier duurzaam mee omgaan. 

 

Het leren, de vorming en het ontdekken van de talenten van leerlingen staan centraal in al onze keuzes 

Bij alle keuzes die wij maken -op het gebied van onderwijs, personeel of bedrijfsvoering-  stellen we het leren, de behoeften 

en de vorming van de leerlingen centraal. Dit betekent dat wij ons steeds de vraag stellen: maken wij het leren van onze 

leerlingen nog beter mogelijk met deze beslissing?  

 

We leiden leerlingen op tot wereldburgers 

Dit betekent dat we voortdurend de verbinding met de wereld om ons benadrukken, dichtbij en ver weg. Onze leerlingen 

leren de wereld op een constructief-kritische wijze tegemoet te treden. Ze komen tot hun eigen oordeel en zijn in staat 

deze te onderbouwen. Zij zijn in staat te delen en medemenselijk te handelen. 

 

Als tweede: leren doe je niet alleen op school. Wij zorgen dat leerlingen ook buiten de school ervaringen opdoen. Wij 

bieden toekomstbestendig onderwijs door onze interactie met de omgeving. Wij volgen met hen de maatschappelijke 

ontwikkelingen op demografisch, sociaal en technologisch gebied.  

 

Duurzaamheid 

Duurzame bedrijfsvoering is het uitgangspunt in de wijze waarop we materialen, financiële middelen en onszelf als 

medewerkers inzetten. We willen maximaal hergebruik van grondstoffen en minimale waarde vernietiging. Wij leren 

leerlingen de wereld te bewaren voor de toekomst. 
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3 Onze opdracht 

 

Wij vertalen vanuit ons profiel onze opdracht als volgt. 

 

1 Kwalificeren 

Elke leerling verlaat de school met een diploma of maatschappelijk relevante kwalificatie. Elke leerling is voorbereid op 

het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt en zijn omgeving.  

We onderscheiden twee aspecten in het onderwijs, namelijk de zaken die de leerlingen leren en de wijze waarop het 

onderwijs ingericht is (respectievelijk onderwijsinhoud en onderwijsdidactiek/ en -pedagogiek).  

 

2 Socialiseren  

Onderwijs socialiseert leerlingen tot wereldburgers. Ze leren zich te verhouden tot de mensen, de wereld om hen heen, 

dichtbij en ver weg: persoonlijk, nationaal, mondiaal. 

 

3 Persoonsvorming 

Elke leerling verlaat de school met kennis over wat nodig is voor de verdere (persoonlijke) ontwikkeling.  
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4 Visie op hoe wij onderwijs geven 

 
In de documenten van de deelscholen is de pedagogische en didactische visie beschreven en concreet uitgewerkt in 
gedragsregels voor medewerkers en leerlingen.  

 

4.1 Onze pedagogische visie 

Leren is een kwetsbaar proces. Je kunt alleen maar echt iets leren (dat is wat anders dan gedrild worden), als je je welkom 

voelt en de school een veilige plek is. Ook heel belangrijk: als wij uitstralen dat we vertrouwen hebben in wat jonge mensen 

al kunnen. Zo’n school willen we zijn. De literatuur1 zegt het heel mooi: ‘Om tot leren te komen zijn drie natuurlijke 

behoeften van belang: 

 

1. Autonomie (ik mag iets) 

Autonomie gaat om invloed hebben op het eigen leerproces.  

Iedere leerling heeft het gevoel dat hij zelf echt wat te kiezen, te mogen heeft. 

 

2. Sociale relatie/binding (ik hoor erbij) 

Binding gaat om zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen.  

Iedere leerling ervaart dat de docent hem respecteert en kent. 

 

3. Competentie (ik kan iets) 

Competentie gaat om vertrouwen hebben in eigen kunnen.  

Iedere leerling voelt vertrouwen van een docent in de eigen mogelijkheden en talenten. 
 

4.2 Onze didactische visie 

Onze didactische visie beschrijven we in 7 noemers. 

 
1. Onze leerlingen volgen betekenisvol onderwijs 

Leerlingen begrijpen waarom ze leren en leren binnen een betekenisvolle context. 

Het leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats en sluit aan bij de kennis en vaardigheden die de leerling al 

heeft.  

 

2. waarbij docenten differentiëren 

Docenten brengen bewust en doelgericht groepsgewijs verschillen aan in instructie, verwerking en leertijd uitgaande 

van de genoemde drie natuurlijke behoeften (autonomie, competentie en binding). 

 

3. en leerdoelgericht lesgeven, 

Docenten plannen de inhoud van hun lessen op basis van leerdoelen (onderbouw) en eindtermen (bovenbouw). 

Leerdoelen zijn duidelijk voor leerlingen. 

 

4. daarbij focussen op onderwijsresultaten en 

Docenten spreken hoge verwachtingen naar leerlingen uit die omgezet worden in toetsbare doelen. Leerlingen worden 

uitgedaagd om deze doelen te bereiken met een zo goed mogelijk resultaat. 

 

5. formatief en summatief evalueren, 

Behaalde prestaties worden geanalyseerd. Docenten geven leerlingen kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit 

toetsen, portfolio’s, presentaties, zelf- en peerevaluaties De resultaten worden gebruikt om het leren van leerlingen te 

bevorderen. 

Zowel de docent als leerling kan aangeven hoever de leerling is en of de gestelde doelen zijn bereikt en wat de volgende 

stap in het leerproces kan zijn. 

 

6.  met leerlingen reflecteren op het leerproces, 

Docenten reflecteren samen met leerlingen op het leerproces, zodat zij weten hoe ze het doen en hoe ze een stap 

verder kunnen komen.  

                                                                        
1 zie het wetenschappelijk werk van onder meer emeritus hoogleraar L. Stevens 
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Goede feedback is gericht, specifiek en helder en geeft antwoord op drie vragen: waar gaat de leerling naartoe (feed 

up), waar staat de leerling nu (feedback) en wat is de volgende stap (feed forward)?  

 

7. binnen een heldere structuur. 

De afspraken en kaders zijn helder. Er is een prettig en veilig schoolklimaat met logische en transparante (gedrag)regels 

en aandacht voor het welzijn van leerlingen en medewerkers. 

 

De visie richt ons bij het nadenken over het beleid dat we voeren en hoe we handelen in concrete situaties. Enkele 

voorbeelden: vanuit onze didactische en pedagogische visie maken we onderwijskundige en opvoedkundige keuzes met 

betrekking tot het onderwijsaanbod, de lessentabel, de regels voor bevordering et cetera. Maar ook keuzen om 

onderpresteren en voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. In de schoolgids staat de concrete uitwerking  beschreven. 

Ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) gaat specifiek in op de mogelijkheden om leerlingen te ondersteunen en te 

begeleiden bij het leerproces. 
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5. Ontwikkelingen buiten Tongerlo 

 

De maatschappelijke context waarin we onderwijs verzorgen, is van groot belang.   

Hieronder beschrijven we een aantal ontwikkelingen die bepalend zijn voor onze keuzes voor de komende jaren. 

 

5.1  Mondialisering en burgerschap 

Ons leven is mondiaal bepaald.  Onze maatschappij is open en wordt beïnvloed door internationale ontwikkelingen. We 

maken onze leerlingen weerbaar voor de onzekerheid die dat met zich meebrengen kan. We leren hen in het kader van 

burgerschap breed te denken en anderen te waarderen. We leren hen niet achter de “hardste roepers” aan te lopen zonder 

zelf een mening te ontwikkelen. Dat doen we vanuit de waarden van onze school. 

 

Onze leerlingen hebben later vaak te maken met internationale contacten in hun beroep (juist ook in het mbo-gebied). 

Daarom is het moderne vreemdetalenonderwijs van groot belang. We leren leerlingen innovatief te denken (onder meer 

door vakoverstijgende projecten) en over grenzen heen te leren kijken. Wij stimuleren internationale uitwisseling in alle 

opleidingen. 

 

Bestaande machtsstructuren verdwijnen en nieuwe ontstaan. Daarmee verandert de economische positie van Nederland. 

Hoe de toekomstige arbeidsmarkt eruitziet, is moeilijk te voorspellen. Wel is duidelijk dat op korte termijn de vraag naar 

technisch en in de zorg geschoold personeel groot zal zijn. Wij willen jonge mensen interesseren voor deze terreinen.  

 

5.2 Inclusief onderwijs en kansen (vsv) 

Wij voeren een actief beleid om kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Als jonge mensen met achterstand 

binnen komen, willen wij hen juist perspectief geven. Het mentorschap en de begeleiding in het LOB is van eminent belang 

evenals een rijke leeromgeving. We kiezen voor een heterogene brugklasperiode om een leerling maximale 

ontwikkelkansen te bieden. 

We hebben in de bovenbouw mogelijkheden om elk vak op een hoger niveau te volgen. We zorgen in het vmbo voor 

doorstroommogelijkheden naar een hoger niveau zowel tijdens als na het afsluiten van een opleiding (vakmanschapsroute).  

 

Wij zijn van mening dat er geen afstroom kan zijn tenzij om reden van capaciteiten. Jonge mensen krijgen vaak veel voor 

hun kiezen. Om te voorkomen dat zij door bijzondere omstandigheden afstromen, bieden wij ondersteuning bij leer- en 

persoonlijke problemen. Wij proberen leerlingen met een complexe problematiek zo te begeleiden dat ze hun diploma 

halen. Wij weten dat we daarin nog stappen te zetten hebben. 

 

5.3 Digitalisering   

Het is onmiskenbaar dat ICT een grote rol speelt in ons leven. Wij willen leerlingen bewust maken van de invloed die 

digitalisering heeft en hen zelfredzaam maken. Thema’s zijn: wat betekenen big data en artificiële intelligentie voor de 

mens? Hoe herkennen we nepnieuws en snappen hoe de digitale maatschappij er uitziet; hoe houd je je staande? 

 

In het onderwijs is het gebruik van ICT vanzelfsprekend. Wij stimuleren het gebruik van digitale leermiddelen. De school ziet 

ICT als een middel dat net zo kritisch wordt bekeken als de andere leermiddelen.  

 

5.4 Klimaatverandering en duurzaamheid 
Jonge mensen hebben te maken met veranderingen in het klimaat, vervuiling van de aarde en de eindigheid van de 

beschikbaarheid van grondstoffen. Zij verwerven de basiskennis op school, om daarmee in hun leven verstandige oordelen 

en keuzes te maken: een goed wereldburger te zijn.  

Duurzaamheid en circulaire economie zijn geen synoniemen. Duurzaamheid is meer: goed burgerschap. Het gaat niet alleen 

om hergebruik van materialen, maar ook om bijvoorbeeld de zorg voor elkaar en de omgeving. Het is een van de 

grondwaarden van waaruit onze katholieke school werkt (zie pagina 4, doel van de school). Daarom zijn wij Unesco-school. 
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6 Kwaliteitszorg 

 

6.1 Kwaliteitscultuur: durf, denk ontwikkelingsgericht 

De zorg voor kwaliteit is een zorg van iedereen in onze school. We stimuleren het kwaliteitsdenken overal en altijd door 

telkens deze vragen te stellen: 'Doen we de goede dingen?' En 'Doen we de goede dingen goed? 

 

We werken aan onze kwaliteit, want we willen immers goede opleidingen verzorgen. We onderzoeken de kwaliteit van ons 

onderwijs, verbeteren het en borgen het. We delen kennis en ervaringen met elkaar. We dagen elkaar uit om met ideeën te 

komen, ze uit te proberen en zien of ze werken. Daarom werken we in de school met projectstructuren naast de staande 

organisatie (zie bijlage 3).  Kwaliteitsontwikkeling gaat ook over de bedrijfsprocessen en krijgt daarmee overal structurele 

aandacht.  

 

6.2 Monitoren van ontwikkelingen 

We werken planmatig en evalueren op vaste momenten. Zo nodig stellen we het pdca-proces aan. Het ontwikkelkader 

OMO nodigt uit om verder te gaan dan louter monitoren van de basiskwaliteit van ons onderwijs volgens de normen van de 

inspectie. Iedere medewerker in het onderwijs kent de normen en kan ze toepassen in zijn werkveld. 

Het OMO ontwikkelkader is meer, het is een manier van kijken en handelen, een houding. Wij allemaal zijn 

verantwoordelijk vakman op ons terrein. Wij allemaal ontwikkelen, proberen uit en verbeteren ons werk: systematisch, 

samen en in samenhang met andere zaken in het onderwijs. We vragen en ontvangen van feedback. We werken zo aan ons 

kwalitatief bewustzijn ten aanzien van ons eigen handelen. 

 

6.3 De ambities voor de komende beleidsperiode 

We ambiëren: 

 

1. Een gezamenlijk beeld over opbrengsten waarbij het niet alleen gaat over toets- en examenresultaten maar ook om 

persoonlijke groei en vorming van leerlingen, professionalisering medewerkers, tevredenheid leerlingen en ouders, e.d..  

 

2. Een gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid voor het verbeteren van opbrengsten en processen. 

 

3. Medewerkers werken planmatig en systematisch aan kwaliteit en spreken elkaar in een veilige sfeer aan op het proces 

en de resultaten. Het gaat daarbij om meer dan het realiseren van de basiskwaliteit. We willen focus op de wijze waarop we 

gewenste ontwikkelingen en innovaties systematisch volgen en met elkaar delen. Anders gezegd: hoe weten we dat wat we 

willen ook daadwerkelijk lukt? De doelen en ambities die horen bij de onderwijsontwikkeling zijn niet altijd concreet 

meetbaar en in getallen te vertalen.  Ze zijn wel merkbaar en zichtbaar. Systematisch evalueren van de effecten van onze 

acties zorgt ervoor dat we ook de niet direct meetbare resultaten goed in beeld houden. 

 

4. In de komende beleidsperiode werken we aan een kwaliteitszorgsysteem waarbij medewerkers worden ondersteund 

door een laagdrempelige, eerstelijns kwaliteitszorg op de opleidingen zelf. Deze kwaliteitszorg is met name gericht op de 

bewustwording van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de basiskwaliteit en voert waar nodig samen met 

betrokkenen verbeter- en veranderacties uit. De tweede lijn richt zich met name op beleidsmatige ondersteuning van het 

schoolmanagement, levert ondersteuning bij (grotere) verander- en verbetertrajecten binnen Tongerlo en ondersteunt de 

eerstelijns kwaliteitszorg in de deelscholen. 

 

6.4 De realisatie van kwaliteitszorg 

Verschillende instrumenten worden ingezet om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren. Op de opleidingen is het 

schoolplan geconcretiseerd in visiedocumenten, meerjarenplannen en projectplannen. Koers 2023 en het document 

‘Zingeving en goed onderwijs’ dienen als leidraad op verenigingsniveau.  

 

We maken daarnaast gebruik van het MMP (Magister Management Platform), een systeem dat met behulp van de 

gegevens uit Magister vorderingen en opbrengsten laat zien.  Dit stelt ons in staat om de resultaten af te zetten tegen de 

normen van de inspectie en de resultaten tot op individueel niveau te analyseren.  

MMP wordt ook gebruikt door de afdeling kwaliteitszorg om zicht te houden op de resultaten van alle opleidingen. Via 

Vensters VO/ Scholen op de kaart wordt veel cijfermatige informatie over de opleidingen in één systeem verzameld. Waar 

mogelijk en zinvol worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Vensters VO wordt tevens gebruikt om 
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verantwoording af te leggen over wat er is bereikt én om het gesprek aan te gaan, met elkaar - binnen de directie, de 

domeinen en de teams -, met de raad van bestuur, de raad van advies, de medezeggenschapsraad en met bijvoorbeeld de 

inspecteur van het onderwijs. 

 

Om te bezien of leerlingen, ouders en medewerkers tevreden zijn met de diverse aspecten van ons onderwijs worden op 

alle opleidingen systematisch leerling- ouder- en medewerker-onderzoeken afgenomen. 2 

 
  

                                                                        
2 Zie voor een beschrijving van het gehele kwaliteitszorgsysteem, inclusief de meerjarenkalender, het Handboek 

kwaliteitszorg. 
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7  Personeel & organisatie 

 

7.1 Koers OMO:[goed onderwijs], een goed mens, goed leven en goed handelen.  
 

 

 Koers 2023: 

 
“Je bent niet alleen op pad. Goed onderwijs inclusief goede onderwijsondersteuning, passend binnen het 

schoolconcept, ontwikkel je met collega’s. Met hen maak je onderwijs, evalueer je en pak je op wat nog beter 

kan. Collega’s zijn gelijkwaardig terwijl ieder eigen kwaliteiten inbrengt. Juist die combinatie van kwaliteiten 

maakt een domein, een team of een sectie krachtig. Gezamenlijk pak je uitdagingen op. Uitwisselen met 

collega’s maakt je sterker. 

 

Stel scherpe doelen, evalueer de voortgang. Deel kennis in je sectie, team of domein en over de muren van 

school. Feedback en reflecteren helpen je zicht te krijgen op je persoonlijke professionele identiteit. Zo ben 

en blijf je cruciaal voor goed onderwijs.” (Koers 2023) 

 

In onze integriteitscode zijn vier basisprincipes voor goed handelen nadrukkelijk  uitgewerkt: 

• menselijke waardigheid: ieder mens telt 

• algemeen welzijn: niemand leeft voor zichzelf 

• solidariteit: zorg voor elkaar 

• gedeelde verantwoordelijkheid: meebouwen vanuit eigen kracht. 
 

 

 

 

 

 

Daarbij beschrijft Koers 2023 onze beroepswaarden3 

1 Vrolijk:   ik straal enthousiasme voor mijn vak uit en ben gericht op het oplossen van problemen; 

2 Verrijkend: ik sta open voor veranderingen en inspireer anderen; 

3 Verrassend: ik ben vernieuwend samen met anderen en neem geen onverantwoorde risico’s; 

4 Vakmanschap:  ik streef voortdurend naar optimalisatie van kennis en kunde over mijn vak; 

5 ‘Verantwoordelijk eigenaarschap’: ik leg verantwoording af, ben mij bewust van de morele kwaliteit van mijn 

   denken en handelen – ook in relatie met de doelen van de school - en ben daar  

   aanspreekbaar op. 

 

 

Wij stellen in de komende periode deze beroepswaarden centraal in de ontwikkeling van de organisatie. Deze waarden 

sluiten aan op de doelen die we voor onze leerlingen en het onderwijs geformuleerd hebben. In de Koers zijn de 

beroepswaarden verder uitgewerkt. We geven de uitwerking hieronder op onze manier weer. 

 

1 Vrolijk= Ontwikkeling 

Ieder draagt bij aan de ontwikkeling van de school, het team en zichzelf door initiatief te tonen, kwaliteiten te benutten en 

verder te ontwikkelen in relatie tot de ambities vastgelegd in het schoolplan. Professionaliseringsmogelijkheden worden 

aangegrepen, er is sprake van een actieve houding en open staan voor initiatieven.  

 

2 Verrijkend= Aanpassingsvermogen & Reflectie 

Ieder kan de koers van Tongerlo uitwerken in zijn werk en daarbij eigen ideeën inbrengen om ontwikkelingen te verrijken. 

We zijn flexibel, pakken het werk op dat er ligt. We delen nieuwe kennis en zijn loyaal aan elkaar. 

We nemen het eigen functioneren onder de loep. We snappen de achtergrond van waaruit we handelen, en hebben 

daardoor inzicht in onze kracht en valkuilen. We willen leren.  
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3 Verrassend= Creativiteit 

We improviseren en inspireren, ontdekken nieuwe mogelijkheden en wegen samen af wat verantwoorde keuzen zijn. 

 

4 Vakmanschap= Kritisch nadenken 

We houden de ontwikkelingen in ons vak bij en zijn lid van relevante netwerken buiten de school. We ontwikkelen ons vak 

in de school, werken voorstellen uit en implementeren ze in de opleiding.  

 

5 Verantwoordelijkheid eigenaarschap 

We staan in voor ons eigen handelen en leggen verantwoording af over de resultaten van het team en de leerlingen. We 

verdelen samen de taken en de verantwoordelijkheden in het team en zorgen dat deze evenredig verdeeld zijn. Wij 

overleggen efficiënt en regelmatig in het team over het onderwijs, de leerlingen, de taken en verantwoordelijkheden.  

 
Vanuit deze beide concepten (Koers en beroepswaarden) hebben we in de komende periode aandacht voor twee grote 
onderwerpen: 

 de aansturing (wat betekent de verantwoordelijkheid breed in de school?) en besluitvorming (7.2); 

 groei in professionaliteit van medewerkers en teams (7.3). 

 

7.2 Onze visie op aansturing 

In het vorige schoolplan hadden we aangekondigd dat we overgaan tot het vormen van teams/domeinen. We hebben toen 

gedefinieerd onder welke condities een groep mensen een team is (zie bijlage 3 voor de tekst uit het vorige schoolplan). 
 

In de komende vier jaar zetten we een nieuwe stap: sturing komt breed in de organisatie te liggen.  

Om die reden beschrijven we –meer dan in een schoolplan gemiddeld gebeurt-, de grove contouren van de sturing. We 

geven aan binnen welke minimale set aan kaders maximale regelruimte is. In bijlage 4 is beschreven welke rollen er in de 

organisatie te onderscheiden zijn.  

 

Ons adagium: 

Binnen de perken zijn de mogelijkheden niet zo onbeperkt als daarbuiten (Deelder) 

oftewel er is een minimale set aan kaders die geldt voor iedereen. 

 

Er zijn ruime regelmogelijkheden voor ieder/teams. We willen maar een beperkte set spelregels. Die zijn dan ook wel 

dwingend  

 

 

Ons (niet) handelen in een team wordt gestuurd én begrensd door: 

 de kaders van de wet,  

 de cao van OMO en 

 de afspraken die voortkomen uit het schoolplan.  

 wat het ene domein in de school onderneemt/nalaat, kan invloed hebben op het werk van een ander domein. Is 

dat het geval, dan vindt er afstemming tussen de domeinen plaats en zo nodig sturing door de centrale directie.  

 

Samengevat:  

Vrijheid in verbondenheid betekent dat alle medewerkers verbonden zijn aan het schoolplan. Vrijheid is er in eigen werk, 

binnen de bovenstaande spelregels. De verbondenheid ontstaat in de samenwerkingsrelaties, daarin is iedere medewerker 

loyaal naar collega’s, leerlingen en de teamopdracht. 

 

Organisatiestructuur 

De school is als een matrixorganisatie georganiseerd: 

 iedere medewerker heeft hiërarchisch gezien één leidinggevende in de lijn en  

 de beslissingsbevoegdheid op school is belegd in de lijn.  

De uitwerking van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn te vinden in bijlage 3. 
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Er wordt ook in projecten dwars door de organisatie heen gewerkt. Ter zake deskundigen nemen deel aan een 

projectgroep. Er wordt één projectverantwoordelijke aangewezen. Deze stelt het projectplan op, heeft -indien aan de orde- 

budgetverantwoordelijkheid en gaat in gesprek met de centrale directie.  

 

7.3 Onze visie op professionaliteit van teams en schooldirectie; persoonlijke ontwikkeling  

De medewerker in het collectief is de sleutel tot excellent onderwijs. 
Steeds werken aan de eigen ontwikkeling en altijd beter proberen te worden, dat typeert een professional4. De impact van 

scholing valt jammer genoeg vaak tegen. Redenen? Onderzoek5 noemt als 2 belangrijkste: 

 Er is te weinig verband tussen cursussen die collega’s volgen en het beleid van de school. Zij volgen trainingen vaak op 

eigen houtje in hun eigen tijd.  

 En dat is misschien wel de belangrijkste reden voor tegenvallende resultaten: er wordt erg weinig geleerd van en met 

collega's. Er is geen sprake van professionele leergemeenschappen.  

 

Wij hebben de volgende ambities met betrekking tot levenslang leren: 

 Leren sluit aan bij de fase waarin een medewerker verkeert; 

 Leren gebeurt in een groep, team. 

 Leren is gericht op de praktijk in de school. 

 

 
 

7.3.1 Groei in het leraarschap 
In deze alinea’s spitsen we ambities vooral toe op het leraarschap. Mutatis mutandis geldt onderstaande ook voor leden 

van de schoolleiding en andere medewerkers in de school. 

Leren sluit aan bij de fase waarin een medewerker verkeert. We onderscheiden de volgende: 

 

7.3.1.1 Initiële fase, leraren in opleiding 

Wij zijn een opleidingsschool. Dit samenwerkingsverband is een stimulerende omgeving waar docenten in opleiding een 1e 

of 2e graads opleiding volgen. Voor de komende planperiode hebben we de volgende ambities: 

 Naast de initiële opleiding willen we de zij-instroom trajecten verder ontwikkelen met de lerarenopleidingen.  

 Onze schoolopleiders en werkplekopleiders hebben kennis van de generieke kennisbasis en van de ICT-kennisbasis. Zij 

kunnen begeleiden en beoordelen.  

 Onze schoolopleiders geven de inhoud van het programma van de lerarenopleiding mee vorm. 

 Wij willen goede studenten binden aan onze school. 
 

7.3.1.2 Startende leraren 
Uit ervaring en onderzoek kennen we de veelheid aan ervaringen waarmee een starter geconfronteerd wordt. In het kader 

van de subsidie VSLS is het inductieprogramma beschreven door een projectgroep. Wij gaan dat in de komende periode 

                                                                        
4 met een professional bedoelen we iedere medewerker in de organisatie die aan deze karakteristiek wil voldoen 
5 'De staat van de leraar 2016', Onderwijsraad 

http://www.destaatvanhetonderwijs.nl/documenten/rapporten/2016/04/13/de-staat-van-de-leraar-2016
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implementeren. Daarmee hebben we drie lijnen: de voortgezette opleiding (inductie), de introductie in de 

schoolorganisatie en de introductie in het werk van de sectie/het domein/het team. 

 

7.3.1.3 Ervaren leraren  
Samen leren 

Uit wereldwijd onderzoek blijkt -zoals eerder gezegd- dat samen leren de sleutel is tot succes in het onderwijs. De beste 

resultaten worden door leerlingen behaald als leraren samenwerken, samen nieuwe doelen stellen en samen 

verbeterslagen maken. Dit gegeven was vorig jaar aanleiding voor het uitnodigen van Stichting LeerKRACHT. Een concept 

waarin we op twee plaatsen in de school werken. 

 

We kennen professionele leergemeenschappen: het is tijd om de filosofie en werkwijze opnieuw in de teams/ school neer 

te zetten. Vanuit deze gemeenschappen wordt de interne academie gevoed. 

 

Domeinleiders vormen ook een team in Tongerlo: de brede schoolleiding. Voor het uitoefenen van hun taak is specifieke 

kennis en kunde nodig. Op het terrein van personeelszorg moeten zij op de zelfde wijze optreden naar medewerkers: 

gelijke behandeling in gelijke situaties. Zij scholen samen al dan niet onder begeleiding. Ook persoonlijke coaching kan deel 

uit maken van hun training. Dit geldt ook voor coördinatoren en projectleiders. 

 

Praktijktheoretisch onderzoek 

Het doen van praktijktheoretisch onderzoek is een eis in de functie van docenten LD. Er is nog een weg te gaan. Binnen de 

school zijn dit jaar coördinatoren onderzoek begonnen. Zij worden nu getraind om hun collega’s/teams in de school te 

begeleiden, enthousiasmeren om praktijktheoretisch onderzoek te doen. De school heeft over een onderzoeksagenda 

beschikt. Bij het samengaan van het Gertrudiscollege en het Norbertuscollege is de onderzoeksagenda naar de achtergrond 

geraakt. In het komende jaar moet deze weer gevuld worden samen met de teams. 

 

Ict-vaardigheid 

Leraren gebruiken ict vooral om hun onderwijs aantrekkelijker te maken, klassenmanagement te bevorderen, leren te 

activeren en instructie te geven. In de komende tijd gaat de aandacht uit naar digitalisering als middel om meer 

gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs te geven. Dit gebeurt onder andere in het project IXperium. 

 

7.4 Afspiegeling van de maatschappij 

 

Jammer genoeg zijn wij als directie en corps met onze achtergrond geen afspiegeling van de samenleving in West-Brabant.  

De directie van de school is overwegend vrouw. Het team van de domeinleiders op het lyceum kent slechts een vrouw en 

heeft overwegend mannen, op mavo en vmbo is de samenstelling in evenwicht. 

Het is wenselijk als andersoortige diversiteit (dan man versus vrouw) de aandacht wordt de komende jaren. 

 

7.5  Gesprek 
Iedere medewerker heeft elk jaar tenminste één gesprek met zijn leidinggevende. Onderwerpen van gesprek zijn: 

http://www.stichting-leerkracht.nl/
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 breng je talenten, kwaliteiten of wensen in kaart en maak je 

behoeften op basis daarvan concreet;  

 hoe past jouw functioneren in de teamvisie met betrekking tot het 

onderwijs en wat is jouw bijdrage komend jaar; 

 wat zijn je voornemens naar aanleiding van de DUO docentenscan 

door leerlingen ingevuld; 

 wat doe je aan professionalisering (met name het bevoegd en 

bekwaam zijn); 

 wat doe je om breed inzetbaar te zijn en wat doe je in het kader van 

je loopbaan (o.a. ook -interne- mobiliteit);  

 wijze waarop medewerker regie pakt in het kader van vitaliteit. 
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8 Administratieve processen 

 

Gezamenlijk hebben de scholen in de vereniging OMO een omgeving voor personele, financiële en de leerling administratie. 

Veel administratieve processen zijn dan ook op het niveau van de vereniging beschreven. Bij de medewerkers in de 

onderwijslijn -ook domeinleiders- is weinig bekendheid hoe de administratieve organisatie is ingericht (of het nu de 

personele administratie, de leerlingenadministratie, de financiële of de facilitaire administratie is). Ook is er weinig 

bekendheid met de verantwoordingsprocessen van OCW. 

We ambiëren een slagvaardige organisatie met een gekwalificeerde staforganisatie. Enerzijds willen we dat administratieve 

en registratieve processen geautomatiseerd en geoptimaliseerd zijn. Ook willen we een gekwalificeerde en adviesgerichte 

staf: nadrukkelijke vraagsturing, met een goede balans tussen een vast pakket en variabele diensten. 

 

8.1 Financiële organisatie 

Door het dalend aantal leerlingen nemen de inkomsten af. Er zijn ook altijd stille bezuinigingen in de lumpsum door de 

overheid. Onze bouwtrajecten zorgen voor extra financiële lasten. We willen weldoordachte keuzen en een uitgavenniveau 

dat past bij de grootte van de organisatie. Daarom hebben we de volgende speerpunten. 

 

 De betaalbaarheid van het onderwijsprogramma 

We vergroten de financiële kennis in de organisatie, zodat de schoolleiding (domeinleiders, conrector en 

collegedirecteuren) weet wat de financiële gevolgen van keuzes in het onderwijsprogramma zijn. We maken een 

analyse van ‘wat moet’ en van ‘wat niet zonder meer kan’. Bij zaken uit de tweede categorie besluiten we ofwel samen 

te werken met derden ofwel af te zien van iets anders, dan wel af te zien van implementatie. Jaarlijks berekenen we de 

kosten van het onderwijsprogramma en de organisatie van de opleiding in klassen. 

 

 Betrokken medewerkers kennen de financiële processen 

Binnen onze vereniging OMO zijn de processen helder geregeld. op school zijn collega’s daar niet voldoende vanop de 

hoogte. We werken een aantal onderwerpen uit voor hen en beschrijven het proces, zodat zij zich dat eigen gaan 

maken (voorbeeld: subsidies, inkoop en aanbestedingen). Medewerkers/teams die verantwoordelijk zijn voor een taak, 

krijgen na vaststelling in de begroting de verantwoordelijkheid voor het budget dat bij een taak hoort. 

 

 De bedrijfsvoering wordt ondersteund door systemen als Foleta en Sensus 

We implementeren Foleta (formatieplanningssysteem) verder (ook het financiële gedeelte wordt ingericht). Zo hebben 

we sturingsinformatie en zijn de financiële consequenties van keuzes/wijzigingen in de formatie meteen zichtbaar en 

kunnen de (kosten van de) personele formatie voortdurend bewaakt worden. 

Daarnaast kijken we welke software op het terrein van procesmanagement (bijv. Sensus) geïmplementeerd kan 

worden. Niet alleen  voor het inzichtelijk hebben van het samenspel tussen functionarissen en teams, en het up- to-

date houden van de bedrijfsprocessen, maar vooral om de processen eenvoudig te delen met elkaar (mag niet in het 

hoofd van enkelen zitten). 

 

 De financiële bedrijfsvoering is op orde 

We hebben een structureel sluitende exploitatie en het weerstandsvermogen voldoet aan de norm van OMO. 

 

  Vrijwillige ouderbijdrage 

 Onderwijs is gratis. Extra’s aanvullend op ons onderwijsprogramma zijn slechts bij uitzondering niet voor alle leerlingen 

financieel mogelijk te zijn. In de komende periode herijken we de uitgangspunten voor de buitenlesactiviteiten. Daarbij 

betrekken we de landelijke ontwikkelingen. 

 

 Boekenfonds, leermiddelenbeleid 

 De financiële klem waarin de school zich bevindt als het om leer- en hulpmiddelen gaat, groeit. Wij zoeken naar 

uitwegen. Vandaar dat we ons intern boekenfonds koesteren. De huidige processen aggregeren we tot een 

totaalproces op schoolniveau. Wij willen hiermee onder meer een sterkere partij te zijn ten opzichte van de 

marktpartijen, sneller inspelen op ontwikkelingen en sneller inzicht hebben in de financiële consequenties van 

besluiten. 
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8.2 Leerlingenadministratie  

Weliswaar werken we in de vereniging allemaal in Magister, de processen zijn minder gekoppeld aan richtlijnen vanuit 

de vereniging. Daar staat tegenover dat de richtlijnen vanuit OCW des te belangrijker zijn bij dit proces (examinering, 

absentie, AVG) We hebben de volgende speerpunten: 

 

 Kennis van wet en regelgeving  

 We vergroten de kennis op het terrein van wet- en regelgeving ten aanzien van administratieve processen bij betrokken 

medewerkers in de domeinen en onderwijslijn. 

 

 Tijdigheid van processen 

 De bedrijfsvoering is ook hier beschreven, mag niet in het hoofd van enkelen zitten. Specifiek aandachtspunt is de 

tijdigheid van processen: zowel in de aanlevering vanuit de onderwijslijn als in de verwerking. 

 

 Eén aanmeldproces van leerling voor Tongerlo 

 Nu doet zich de kromme situatie voor dat een leerling die van de ene deelschool naar de andere gaat, zich opnieuw 

moet aanmelden, terwijl al zijn gegevens al in Magister zitten. Ook het proces is overal eenduidig. 

 

 Digitale examens, kwaliteitsborging examinering 

 De bestaande processen en protocollen worden nog steviger verankerd in de administratieve organisatie. 

 

8.3 Roosterteam 

 Een eigen onderdeel is het roosterteam. Leden van het roosterteam werken voor het onderwijs in een specifieke locatie 

en zijn tevens achtervang voor elkaar.  

 Roosters hebben een relatie met kwaliteitszorg (MMP, onderwijstijd), met P&O (CAO, Foleta) en financiën 

(betaalbaarheid lessentabel).  Wij hebben de volgende ambities: 

 

 een goed roosterprogramma 

 In de komende periode wordt het plan van eisen voor een roosterprogramma beschreven. Na keuze volgt de 

implementatie van een nieuw roosterprogramma. 

 

 kwaliteitszorg (MMP) 

 Het nieuwe roosterprogramma is zo ingericht dat managementinformatie als onderwijstijd, lesuitval, absentie docenten 

eenvoudig te genereren is voor/door de schoolleiding. 

 

 inzet medewerkers/ roosterbaarheid tabellen 

 Het roosterteam kan adviseren over de haalbaarheid van onderwijskeuzes voor het rooster. In de komende periode 

maakt de school afspraken over de uitgangsprincipes van het rooster: dat gebeurt vanuit het perspectief van de 

leerlingen. De roostermakers rekenen deze principes door. 

 

 Cao/ Input/ wisselwerking P&O 

 We maken een procesbeschrijving waarin opgenomen is wie besluit over de inzetbaarheid van medewerkers in het 

rooster (vrije dagdelen etc); tevens leveren de roostermakers input op basis van de CAO. 

 

8.4 Algemeen secretariaat, PR en communicatie 

  De volgende aandachtsvelden zijn gekozen voor de komende planperiode. 

 

 Werving en communicatie  

Een jong werkterrein is PR en communicatie. De opdracht binnen dit terrein is beperkt en omkaderd. Jaarlijks maken we 

een werkplan waarin die activiteiten opgenomen zijn, die direct of indirect bijdragen aan de naamsbekendheid, de 

aantrekkelijkheid en wervingskracht van de school. We gaan steeds meer vanuit Tongerlo communiceren in plaats van 

per deelschool. Een heldere lijn moet nog ontstaan. 

 

 Archiefplan 
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 De school heeft een archiefplan. Op basis van wet- en regelgeving wordt deze bijgewerkt. Nog belangrijker: het archief 

 wordt op basis daarvan bijgewerkt voor alle administraties. 

 

 Sharepoint/ intranet 

 In de komende periode wordt een omgeving gemaakt. In de vereniging worden ook stappen gezet. Daar sluiten we op 

aan. 
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9 Huisvesting en facilitair management: een veilige, eigentijdse en duurzame omgeving 

 

9.1 Huisvesting nieuwbouw mavo en lyceum 
In de komende jaren komt de vernieuwbouw van de mavo en het lyceum tot stand. Onderleggers voor de nieuw te 

realiseren gebouwen zijn de onderwijsconcepten van de beide opleidingen. Door de onderwijsconcepten als belangrijkste 

bouwsteen te gebruiken past het gebouw straks als een ‘jasje’ 

Tot ingebruikname van de nieuwe onderwijsgebouwen wordt ervoor gezorgd dat de panden het noodzakelijk onderhoud 

krijgen. 

 

9.2 Huisvesting arbeidstraining praktijkonderwijs 
In 2020 wordt een nieuwe plek ingericht voor de arbeidstraining van praktijkonderwijs. De huidige locatie aan de 

Valkenburgstraat wordt op korte termijn gesloopt. 

 

9.3  Duurzaamheid, circulaire economie 

Wij besteden expliciet aandacht aan duurzaamheid als het gaat om de afwerking en inrichting van onze gebouwen, onze 

inkoopopdrachten en materiaalverbruik.  

9.3.1 Duurzaamheid: gezamenlijk gebruik 

We gebruiken zoveel als mogelijk faciliteiten gezamenlijk. Denk hierbij aan sportvelden en specifiek ingerichte locaties als 

iXperium en grootkeukens. Daarnaast stellen wij onze huisvesting en de terreinen (kostendekkend) ter beschikking aan de 

gemeenschap; we verhuren niet aan commerciële partijen en concurreren ook niet  met commerciële partijen. 

9.4 ICT 

Iedere leerling heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de eigen talenten en dat een goede 

voorbereiding is op leven en werken in de 21e eeuw. Dergelijk onderwijs vraagt om maatwerk. De juiste ICT-toepassingen 

en digitaal lesmateriaal bieden daartoe goede kansen: ze maken het namelijk makkelijker onderwijs aan te bieden dat is 

aangepast aan het niveau, tempo en de interesses van leerlingen en hun vorderingen in de gaten te houden, waar het 

onderwijs vervolgens weer op kan worden afgestemd. Het gebruik van ICT en digitaal lesmateriaal maakt daarnaast het 

onderwijs vaak aantrekkelijker voor leerlingen; het biedt variatie op de schoolboeken, is eigentijdser en sluit meer aan bij 

hun belevingswereld. De komende beleidsperiode wordt het ICT-beleidsplan opgesteld. Dit is een afgeleide van de 

Digikoers 2023 van Ons Middelbaar Onderwijs. Hierin zijn onderstaande Digipijlers benoemd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Gezonde school 

Het stimuleren van een gezonde leefstijl vinden wij belangrijk. Een gezonde leefstijl helpt immers bij het goed doorlopen 

van de schoolcarrière, een goede start van het werkende leven en het bereiken van gezondheidswinst. Wij willen dat 

nadenken over een gezonde leefstijl is opgenomen in het DNA van onze opleidingen, in een onderwijslijn. Daarnaast willen 

we ook dat de school een plaats is met een gezond klimaat, een gezonde schoolkantine. De school is een plaats waar niet 

gerookt wordt en waar drank afwezig is in aanwezigheid van leerlingen. 

 

9.6 Veiligheid 

We zijn tevreden als het schoolveiligheidsbeleid ingebed is in een helder pedagogisch klimaat en door iedereen nageleefd 

wordt. De fysieke- en sociale veiligheid wordt in samenhang opgepakt, gevolgd en geëvalueerd, waarbij iedereen een 

actieve rol heeft. 
  



schoolplan OMO sg Tongerlo 2020-2024, 
1 januari 2020, pagina 22 

definitief 
 

 

 

 

10 Schoolplan geconcretiseerd  

 

Onze visie is gevisualiseerd in onderstaande tekening. De input van deze tekening is opgehaald tijdens diverse gesprekken  

en studiedagen met de centrale directie, domeinleiders, coördinatoren en stafmedewerkers.  

 

10.1 Meerjarenbeeld Tongerlo  

De tekening verbeeldt zowel het resultaat dat we willen zien in 2023 als de wegen er naar toe. In de Koersdocumenten van 

de deelscholen is het meerjarenbeeld verder geconcretiseerd. 

 

 

 

 

10.2 Cyclus meerjaren doelstellingen onderwijs 2023 

De deelscholen en de afdeling Advies en Ondersteuning evalueren in het najaar hun jaardoelen. Op basis van de evaluatie 

en de opdrachten uit het schoolplan/ontwikkelingen vanuit de directie, bereiden de teams de jaardoelen voor het komende 

schooljaar voor. Deze worden voor 1 april voorgelegd aan de centrale directie. 

 

De directie beoordeelt de samenhang (zie kaders), stelt ze vast en budgetteert ze.  

Bij de evaluatie in het najaar worden de jaardoelen gezamenlijk geëvalueerd in relatie tot het schoolplan. Deze evaluatie 

kan leiden tot bijstellen van de doelen uit het schoolplan, tot nieuwe jaardoelen van de deelscholen en tot vaststelling dat 

het doel uit het schoolplan bereikt is.  
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Bijlage 1:   Schoolgegevens 

 

Brin    20ZK 

Rector    mw. drs. MJC. Broodbakker 

Adres    Bovendonk 1, 4707 ZH Roosendaal 

Contactgegevens   www.sgtongerlo.nl 

Bevoegd gezag   raad van bestuur Ons Middelbaar Onderwijs 

Adres bevoegd gezag  Spoorlaan 171, 5038 CB Tilburg 

Contactpersoon bevoegd gezag Mw. drs .Y.K.M Kops 

Contactgegevens bevoegd gezag www.omo.nl 

 

 

Verklaring MR    16-02-2020 

 

Verklaring bevoegd gezag  12-12-2019 
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Bijlage 2:   Organogram  
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Bijlage 3: Werken in teams (bron: schoolplan 2015 – 2019) 
 

Werken in teams 

Wij nemen in de komende periode onze organisatie onder de loep. Daarbij willen we een oplossing bieden voor 

de aandachtspunten uit het medewerker tevredenheidsonderzoek die in de evaluatie van 2010-2014 genoemd 

zijn. 

 

Ruimte en vertrouwen, ontplooien van vakmanschap, dat willen we graag. Vaak gaat dat nu lastig doordat de 

afdelingsteams van nu groot, of diffuus zijn. Niet ieder team is immers zo maar van zelf een team dat slagvaardig 

kan werken. Dat hangt immers van het antwoord op de volgende vragen af. Werken de leden aan hetzelfde doel? 

Hebben ze elkaar nodig om dat doel te bereiken? En weet iedereen wat zijn aandeel is in dat proces? Hebben ze 

daar procedures voor afgesproken?  

 

 Ieder deelcollege werkt met teams waar: 

1. er een gezamenlijk doel is; 

2. je elkaar nodig hebt voor het behalen van het doel; 

3. er een duidelijke verdeling van rollen en taken is; 

4. er heldere opdrachten zijn (zie 6) en werkafspraken gemaakt zijn; 

5. er onderling vertrouwen, waardering en respect voor elkaar is. 

 

 Leidinggeven/managen 

Teams gaan zelfstandig aan de slag met hun opdracht. Elk team heeft een teamleider. Hij geeft sturing aan het 

team, ziet toe op de afspraken, bewaakt de resultaten en geeft leiding aan teamleden. We belonen de leidende rol 

van de docent-teamleider op vakinhoudelijk, didactische terrein met LC of LD. 

Ook onderling zijn teamleden helder over elkaars inzet en productiviteit, zoals het nakomen van afspraken. Ze 

spreken waardering uit voor elkaars inzet. We noemen dit horizontale verantwoordelijkheid. 

 

 Monitoren  

Wat betreft de inrichting van de schoolorganisatie: 
o We werken in het college vanuit het team als organisatorische eenheid (zie 7). 

o Alle teams voldoen aan de eerdergenoemde vijf principes. 

o Alle werkzaamheden die medewerkers verrichten, zijn zodanig geclusterd dat ze binnen het domein van 

een team vallen. 

o Het team moet uit zoveel leden bestaan, dat de groep voldoende snel beslissingen kan nemen, 

tegelijkertijd niet te kwetsbaar is en een herkenbare bijdrage aan de organisatie kan leveren (minimaal 

4, maximaal 20 leden, bij voorkeur 8-12). 

Wat betreft werkwijze van de teams: 
o De coördinatie en controle van het werk gebeurt zoveel mogelijk door de medewerkers onderling in het 

team 

o Alle leden participeren in operationele en tactische besluitvormingsprocessen. 

o Er is een minimum aan specificaties voor bedrijfsvoering. 

o Het team moet beschikken over aanspreekpunten, zowel voor de buitenwereld als voor groepsleden 

zelf t.b.v. de interne en externe afstemming. 

o Ieder team schoolt zich in samenwerken/communiceren en opbrengstgericht werken. 

  

                                                                        
6 Vanuit het schoolplan, Koers 2016 en overheidsopdrachten 
7 In plaats vanuit de benadering vanuit (het werk van) een enkel individu 
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Wat betreft de taak van het team: 
o De teamtaak moet compleet zijn, duidelijke grenzen hebben en gekoppeld kunnen worden aan een 

meetbaar resultaat. De groepstaak is een afgerond geheel van onderling sterk samenhangende 

activiteiten. 

o De taken van de teamleden moeten onderlinge afhankelijkheid vertonen zodat de activiteiten elkaar 

aanvullen. 

o Er worden met het management afspraken gemaakt over prestaties, het team moet deze kunnen 

beïnvloeden en meten aan de hand van prestatie-indicatoren. 

 

  Wat betreft de mensen in het team: 

o Ieder team heeft een teamleider; deze geeft leiding aan de opdracht van het team, en is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de personeelszorg. 

o Iedereen is een gewaardeerd lid van een team. 

o Elk lid van het team is verantwoordelijk voor de samenwerking en voor het behalen van de doelen van 

het team. 

o De teamleden zijn voor meerdere taken inzetbaar (bij afwezigheid vindt overname plaats door een 

ander groepslid), waardoor de kwetsbaarheid van het team minimaal is; de breedte van de 

inzetbaarheid moet aansluiten bij de mogelijkheden en ambities van de individuele groepsleden. 

Docenten LC en LD vullen complexere taken uit c.q. dragen een grotere verantwoordelijkheid bij 

projecten en onderzoek in een team. 
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Bijlage 4: Beschrijving organisatiestructuur 
 
 
de lijn 

Van leidinggevenden in de lijn wordt onderwijskundig en persoonlijk leiderschap verwacht. Wij streven naar diversiteit in 

de bezetting van de posten in de lijn. Een evenredige vertegenwoordiging man-vrouw vinden we daarin belangrijk.  

Domeinen zijn primair verantwoordelijk voor het vertalen van de strategische visie naar operationele keuzes in het 

onderwijs voor hun leerlingen. Ze worden hiërarchisch aangestuurd door domeinleiders en domeinleiders op hun beurt 

door de directie van de deelschool.  

 

De schoolleiding van een deelschool wordt gevormd door de deelschooldirecteur en de domeinleiders. Op het lyceum 

maakt ook de conrector deel uit van de deelschoolleiding. De deelschoolleiding is gezamenlijk verantwoordelijk voor een 

juiste vertaling en implementatie van de strategische doelen uit het schoolplan naar de opleidingen die verzorgd worden op 

de deelschool en de doorstroom naar een andere deelschool. De deelschooldirecteur bewaakt de samenhang, bevordert de 

onderlinge samenwerking en zet de hoofdlijnen van onderwijs uit.  

 

De (centrale) directie wordt gevormd door de rector en de deelschooldirecteuren. De centrale directie is gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit en -organisatie van alle onderwijsniveaus binnen Tongerlo. Binnen de centrale 

directie hebben de leden naast hun deelschool (strategische) aandachtsvelden die betrekking hebben op het geheel van 

Tongerlo (bijvoorbeeld portefeuille formatietoedeling, roosterzaken). 

De rector is integraal eindverantwoordelijk voor het onderwijs en de bedrijfsprocessen van Tongerlo. 

 

de coördinatoren 

Naast de hiërarchische lijn is er een horizontale lijn: deze wordt gevormd door de coördinatoren en door de staf.  

Coördinatoren vallen onder de collegedirecteur/conrector. 

 We kennen twee typen: 

 De jaarlaagcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor: 

 (1)  de begeleiding van de ontwikkeling van leerlingen van een of meerdere leerjaren. 

 (2) de implementatie en evaluatie van de pedagogische visie. 

 Er zijn ook coördinatoren die leiding geven aan een inhoudelijk thema. Dit zijn thema’s die altijd aandacht behoeven 

(bijvoorbeeld kwaliteitszorg, toetsen/examen, LOB). Zij hebben een afgebakende duidelijke opdracht/mandaat en 

kunnen leiding geven aan een commissie (examencommissie). 

 

de staf 

De staf heeft een adviserende en ondersteunende rol voor centrale directie, deelschoolleiding, de domeinen en de 

coördinatoren. Stafmedewerkers zijn inhoudsverantwoordelijk voor het toebedeelde beleidsterrein en geven hiërarchisch 

leiding aan het onderwijsondersteunend personeel binnen het betreffende beleidsterrein en ontvangen directe leiding van 

de rector.  

 

de projectleiders 

Van tijdelijke aard zijn projectgroepen met een aangewezen projectleider. Een projectgroep bestaat uit een groep 

medewerkers die op basis van deskundigheid, betrokkenheid en kwaliteit een bepaald thema uitwerken. Zij hebben een 

duidelijk mandaat en rapporteren in de lijn. Specifiek aan projectgroepen is de eindigheid van het bestaan en het opleveren 

van een concreet resultaat (100-jarig bestaan, bouwraad, voorstel digitale hulpmiddelen, sterk techniek onderwijs). Het 

opgestelde beleid in projectgroepen wordt vastgesteld in het centraal directieoverleg of in het overleg van de 

deelschooldirectie. 

 


