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1. Voorwoord

De samenleving verandert en dat vraagt om ander onderwijs. De OSG Hengelo wil de organisatie zijn die
toonaangevend voortgezet onderwijs van en voor Hengelo en nabije omstreken aanbiedt, gepast
onderwijs voor elke leerling. Dit betekent dat we meebewegen met wat de maatschappij van ons
verwacht. Om dat te weten betekent dat we goed moeten weten wat er gebeurt in de maatschappij.
De OSG Hengelo houdt voeling met de maatschappij en speelt in op veranderingen en innovaties.

Kinderen zijn het kostbaarste wat we hebben. Jongeren van nu moeten in de toekomst oplossingen voor
problemen bedenken waarvan we nu misschien nog niet weten dat ze bestaan. Daarom is het belangrijk
dat we ze zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. We willen onderwijs bieden dat dichtbij,
aanspreekbaar en inspirerend is, in een veilige en eerlijke omgeving.

Om dit te realiseren moet alles kloppen, zowel de structuur van de organisatie, als de cultuur, als de
managementstijl. De ondersteuning van de docenten moet optimaal zijn, om ervoor te zorgen dat zij
zonder belemmeringen onderwijs kunnen geven, erop gericht om het beste uit de leerlingen te halen.
Hierin staan Betrouwbaarheid, Creativiteit, Respect en Talentontwikkeling centraal, de kernwaarden
waar we als OSG Hengelo breed voor staan.

Het College van Bestuur wil aanspreken, aanspreekbaar zijn en inspireren. Dit alles vanuit een eerlijke en
transparante grondhouding, zodat een goed en werkbaar leerklimaat ontstaat. Wij willen een veilige
omgeving bieden aan het kostbaarste bezit van onze maatschappij, de pubers en tieners. Het CvB wil
niet op afstand opereren, maar dichtbij en aanspreekbaar zijn en wil betrokken zijn bij overleggen met
ouders, leerlingen, medewerkers en andere belanghebbenden.

Het CvB wil ruimte bieden om het werk zo te verrichten zoals dat het beste kan gebeuren. Dus niet te
dichtbij en niet de regels en protocollen centraal, maar het menselijke handelen. Daar staat het CvB
voor en dat moet merkbaar zijn binnen de scholen. Hierover gaat het CvB niet alleen in dialoog met de
eigen medewerkers, maar ook met belanghebbenden zoals jeugdzorg, vervolgonderwijs, gemeente etc.
en het mogelijk maken om de maatschappij in de les te halen. Leerlingen merken dit doordat er meer
geluisterd wordt naar de manier waarop zij het beste kunnen leren en kennis tot zich kunnen nemen.
We gaan met de leerlingen een eigen leerroute afspreken. Medewerkers merken dit doordat ze zelf
regie hebben en ambitie kunnen leggen in het leerklimaat. Het werken in een team zal steeds
belangrijker worden en het team zal steeds meer als eenheid voor elkaar gaan en staan. De richting
wordt vanuit het CvB, in samenwerking met het directieteam, gegeven, de weg ernaartoe wordt door
ons allen bepaald.

Graag wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de totstandkoming van dit Strategisch
Beleidsplan. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het definiëren van onze missie en
kernwaarden. Hierbij zijn is de Raad van Toezicht nauw betrokken en alle medewerkers van de OSG
Hengelo tijdens de Waardenmiddag op 3 december jl. Tevens is het Directieteam op bezoek gegaan bij
verschillende vernieuwende onderwijsconcepten in heel Nederland.

Dit plan is onze leidraad voor de komende jaren. Het geeft richting, maar ook ruimte. Het geeft
duidelijke doelen, maar is ook bedoeld om te inspireren. We willen ons continu blijven ontwikkelen.
Verbinding staat centraal, waarbij onze individuele scholen ook ruimte krijgen om hun authenticiteit en
autonome kracht te benutten.

We hebben vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in ander onderwijs.

Ellen Kruize
Voorzitter College van Bestuur
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2. Inleiding

Dit is het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 van de OSG Hengelo. Onze organisatie staat letterlijk en
figuurlijk midden in de samenleving. We vormen een dwarsdoorsnede van de veranderende
maatschappij waarin we leven. De samenleving verandert en de OSG Hengelo verandert mee. Sociale,
economische, technologische en demografische ontwikkelingen hebben invloed op onze scholen.
Bevolkingskrimp, toenemende inkomensongelijkheid, de opmars van digitalisering: we zien de gevolgen
direct in de klas.

We zijn ervan overtuigd dat de kansen voor al onze leerlingen toenemen wanneer we ondernemend
onderwijs durven aan te bieden in deze veranderende samenleving. Hoewel de toekomst
onvoorspelbaar is, niemand weet hoe de wereld er over twintig jaar uitziet, kunnen we wel zorgen dat
onze leerlingen en onze medewerkers zo goed mogelijk voorbereid zijn om deze toekomst met
vertrouwen tegemoet te treden.

De OSG Hengelo telt binnen het openbaar voortgezet onderwijs een viertal kwaliteitsscholen met ieder
hun eigen eigenschappen. Deze scholen werken met elkaar, het (openbaar) primair en voortgezet
onderwijs samen om het beste te bieden aan iedere leerling. We zoeken de samenwerking met de
wijken waarin de scholen staan, het Twentse bedrijfsleven en het vervolgonderwijs. Want ondernemend
onderwijs voorstaan, betekent ook dat we de verbinding zoeken.

Naast het leveren van kwaliteit en goed opleiden van onze leerlingen, vinden we het ook belangrijk dat
mensen met plezier naar school komen. Tevreden zijn over wat je doet is de grootste motivatie om
ergens mee door te gaan. Arbeidstevredenheid en plezier zijn belangrijke punten van aandacht binnen
de OSG Hengelo.

We zijn een organisatie die midden in een veranderende samenleving staat en die daar onderdeel van
uit wil maken. Echter, we hebben en nemen ook de verantwoordelijkheid om te zorgen voor
continuïteit. Financieel degelijk beleid is hiervoor van levensbelang.

Zo zorgen we ervoor dat we in de omgeving bekend komen te staan als de partner als het gaat om
onderwijsvernieuwing in een veranderende samenleving.

3. Werkwijze

De stichting OSG Hengelo kent vier scholen voor voortgezet onderwijs. Ze verschillen van elkaar, iedere
school heeft een eigen identiteit, en toch horen ze bij elkaar. We delen waarden met elkaar die de
voedingsbodem zijn voor alles wat wij doen. De reden dat iedere medewerker van de OSG Hengelo bij
de OSG Hengelo werkt. De manier waarop dit Strategisch plan tot stand is gekomen past bij de manier
waarop we bij OSG Hengelo samenwerken: in dialoog met elkaar. In samenwerking met medewerkers,
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), Vestiging Medezeggenschapsraden (VMR) en Raad
van Toezicht (RvT).
Tegelijkertijd heeft iedere school zijn eigen waarden: de manier waarop de identiteit van de school tot
uitdrukking komt. Iedere school is uniek en herbergt een eigen kracht. Daar zijn we trots op. Dit
betekent ook dat iedere school zijn eigen kernwaarden heeft, aanvullend op de gezamenlijke
kernwaarden.

Het besef dat het voor de ontwikkeling van onze toekomstige leerlingen niet genoeg is om te doen wat
we altijd gedaan hebben was leidend voor de ontwikkeling van onze strategie. We handelen vanuit het
leerling perspectief: wat heeft een kind nodig om de toekomst met voldoende competenties en
vertrouwen tegemoet te kunnen treden? We zijn ons ervan bewust dat het onderwijs daarom
verandering vereist. Daarom is de titel van dit Strategisch Beleidsplan ‘Ander Onderwijs’. Niet om het
veranderen an sich, maar omdat ander onderwijs noodzakelijk is in onze veranderende samenleving.
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4. Missie en kernwaarden

a. Missie

De missie vormt de basis van het werk van de stichting OSG Hengelo, zowel de scholen als het
bestuursbureau.

Een ondernemende organisatie in een veranderende samenleving

b. Kernwaarden

Onze gedeelde kernwaarden zijn Betrouwbaarheid, Creativiteit, Respect en talentontwikkeling. Deze
kernwaarden hebben we vastgesteld tijdens een gezamenlijke middag van de vier scholen en het
bestuursbureau. Naast deze waarden hebben alle scholen en het bestuursbureau hun eigen waarden
geformuleerd.

i. Betrouwbaarheid

Van leerlingen en medewerkers van de OSG Hengelo kun je op aan, je kunt op elkaar rekenen.
Oprechtheid en duidelijkheid zijn voor ons belangrijk. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we
doen: afspraak is afspraak.
Betrouwbaarheid betekent ook dat het onderwijs van de OSG Hengelo voldoet aan de eisen van de tijd:
we leiden ondernemende leerlingen op voor een veranderende samenleving.

ii. Creativiteit

De toekomst staat niet vast. Onze leerlingen gaan in de toekomst oplossingen verzinnen voor
problemen die we nu waarschijnlijk nog niet kennen. Ze moeten durven om buiten bestaande patronen
en conventies te denken om kansen te ontdekken.

Dat verwachten we ook van de medewerkers van de OSG Hengelo: winnaars hebben een plan, verliezers
een excuus. Van medewerkers wordt verwacht dat ze buiten methodes, vakken en lokalen durven te
denken. De creativiteit van de docent brengt leerlingen tot bloei.

iii. Respect

Respect is een belangrijke kernwaarde voor de OSG Hengelo. Iedereen is welkom op onze scholen, we
zijn een afspiegeling van de samenleving. Dat betekent dat we elkaar tegemoet treden met interesse. In
een individualiserende samenleving, maakt de OSG Hengelo bewust een punt van hoe we met elkaar
omgaan in de school. Behandel anderen steeds zoals je zelf behandeld zou willen worden. Binnen de
school, binnen de wijk waarin de school staat, maar ook binnen de Hengelose/Twentse samenleving
waar we onderdeel van zijn.

iv. Talentontwikkeling

Iedereen heeft talenten. Het is belangrijk dat talent ontdekt en ontwikkeld wordt om er optimaal van te
kunnen profiteren. Het is van belang dat we iedere dag investeren in iedere leerling. Onder
talentontwikkeling verstaan we brede ontwikkeling op cognitief, creatief, sociaal en sportief gebied.
Leerlingen en medewerkers krijgen de kans om te ontdekken waar hun interesses en bekwaamheden
liggen.

Iedere school verzorgt het onderwijs met steeds de OSG-kernwaarden als uitgangspunt. Daarnaast heeft
iedere school ‘eigen’ kernwaarden, die deels kunnen overlappen met de OSG-kernwaarden en deels
aanvullend zijn. Deze schoolkernwaarden typeren de vier verschillende scholen binnen de OSG en
maken duidelijk waar de medewerkers van de school voor staan en wat de leerlingen kunnen
verwachten van de school, bovenop dat waar de OSG al voor staat.
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c. Kernwaarden scholen

i. Openheid

We streven naar openheid in de relatie die we met onze leerlingen, onze collega’s en met andere
stakeholders hebben. Je kunt echt open naar elkaar zijn, wanneer je weet dat er naar je geluisterd
wordt. Hierdoor worden we samen beter.

ii. Autonomie

Mensen die het gevoel hebben autonoom te zijn, kennen een grotere intrinsieke motivatie. Autonomie
komt van de Griekse woorden voor zelf en wet. We willen onze leerlingen leren om
verantwoordelijkheid te nemen voor hun beslissingen die ze zelfstandig maken. Tevens verwachten we
van alle collega’s zelfstandig beslissen en handelen.

iii. Vakmanschap

Een docent is een vakman of vakvrouw. Docenten verstaan hun vak. Daarnaast leiden ze vakmensen op.
In de veranderende economie is er plek voor mensen die goed zijn in werk dat nu gedaan moet worden,
maar die zich ook weten aan te passen aan de veranderende maatschappij en de werkzaamheden die
daarbij horen.

iv. Zelfreflectie

'De grootste roem in het leven ligt niet in nooit vallen, maar in telkens weer opstaan.' Het is na het
opstaan wel handig als je leert reflecteren op wat er de volgende keer voor kan zorgen dat je niet weer
om dezelfde reden weer struikelt. Zelfreflectie kan hierbij enorm behulpzaam zijn. We verwachten het
van de leerlingen en van de docenten: zo maken we elkaar beter.

v. Sociaal-emotionele ontwikkeling

De school brengt leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij. Dat betekent dat er op school
duidelijke afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan. Ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd.
Gewenst gedrag wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.

5. Strategische doelen

De strategische doelen van de OSG Hengelo worden hieronder omschreven en van een
concretiseringsslag voorzien. Het is de bedoeling dat al deze doelen in 2020 behaald zijn, door de
scholen en door de stichting. Sommige doelen worden door onderdelen van de organisatie sneller
behaald dan andere, hiervoor is ruimte. Jaarlijks wordt geëvalueerd.
De strategische doelen kennen hun uitwerking in de schoolplannen van de verschillende scholen. Het
Strategisch Beleidsplan en de schoolplannen zijn niet los van elkaar te zien.

a. Ander onderwijs

i. Onderwijs van de 21ste eeuw

We weten niet precies wat er verwacht wordt van ons in de toekomst. We kunnen wel aannames doen
over wat nodig is. Toch moet een leerling die in 2016 een van de scholen van de OSG Hengelo
binnenloopt klaar zijn voor de arbeidsmarkt wanneer hij of zij deze medio jaren ’20 betreedt. Een van de
weinige zekerheden is dat leerlingen moeten leren omgaan met informatie in een samenleving die
overspoeld wordt met ICT-toepassingen. In 2020 bereidt onderwijs binnen de OSG Hengelo zich voor op
het functioneren in de maatschappij van de toekomst.
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Het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) concludeerde in 2014 dat 21ste eeuwse
vaardigheden onvoldoende aan bod komen in het lesaanbod. Docenten willen er graag aandacht aan
besteden, maar ze voelen zich onvoldoende toegerust om deze vaardigheden vorm te geven. Onze
docenten hebben hun opleiding grotendeels genoten in de 20ste eeuw, in deze periode zijn ook de
meeste methodes waarmee we lesgeven ontwikkeld. Hoe kunnen we met de ervaring en kennis die we
hebben de leerlingen van de 21ste eeuw zo goed mogelijk doceren? We kunnen concluderen dat er
behoefte is aan professionalisering, lesmateriaal en goede praktijkvoorbeelden.

Model 21ste eeuwse vaardigheden (SLO/Kennisnet, 2016)

Binnen de OSG Hengelo zijn we ons ervan bewust dat voor het opdoen van 21ste eeuwse vaardigheden
misschien meer nodig is dan een klaslokaal of frontaal lesgeven. Daar moet zowel in de schoolplannen,
als fysiek, als in financiële zin ruimte voor worden gemaakt.

Bij zelfregulering hoort wat ons betreft ook dat we een gezonde organisatie willen zijn. In 2020 is iedere
school rookvrij. Daarnaast willen we kinderen en docenten een gezonde omgeving bieden en bewust
maken van het belang van gezond eten en leven. Dit is niet voor niets als een van de belangrijkste
Europese uitdagingen voor de 21ste eeuw gedefinieerd door de Europese Commissie.

Concrete doelen voor 2020:

 Iedere leerling die in 2020 de OSG Hengelo verlaat, zal in zijn of haar opleiding aandacht hebben

besteed aan de ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden.

 De ontwikkeling van 21ste eeuwse vaardigheden is in de schoolplannen beschreven.

 Onderwijsgevende medewerkers van de OSG Hengelo zijn bekend met 21ste eeuwse

vaardigheden en weten deze toe te passen binnen het onderwijs.
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 Medewerkers van de OSG Hengelo zijn bekend met 21ste eeuwse vaardigheden en weten die toe

te passen op eigen gedrag en functioneren.

 De stichting OSG Hengelo ondersteunt innovatief onderwijs.

ii. Ieder talent telt

De term Passend Onderwijs beperkt zich vaak tot de leerlingen die alleen op een reguliere school terecht
kunnen als er extra ondersteuning wordt geboden. In deze tijd waarin gepersonaliseerd leren in opmars
is en maatwerk voor iedere leerling belangrijker wordt, is passend onderwijs eigenlijk van toepassing op
iedereen. De gemiddelde leerling bestaat niet. Iedere leerling heeft zijn eigen achtergrond,
vaardigheden en ambities. Er moet ruimte voor ontwikkeling zijn voor iedere leerling en ondersteuning
voor iedere leerling die dat nodig heeft.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het systeem van reguliere diploma’s geen panacee meer is
om iedereen een startkwalificatie te bezorgen. Kunnen laten zien wat je kunt is in de toekomst
waarschijnlijk belangrijker dan een standaard diploma. Het doel is om het maximale uit een leerling te
halen. Een startkwalificatie op papier is nog geen startkwalificatie in de praktijk. Als scholen lossen we
dit niet alleen op: ook met het vervolgonderwijs zullen we nauw samen moeten werken om zaken te
veranderen waardoor een goede overgang van talent van onze scholen een vervolgstap kunnen maken.

Concrete doelen voor 2020:

 De OSG Hengelo zorgt ervoor dat de overgang van primair naar voortgezet onderwijs in 2020

naadloos verloopt.

 Iedere leerling die zich inschrijft bij de OSG Hengelo krijgt een passende plek binnen een van de

scholen van de OSG Hengelo.

 Iedere leerling verlaat de school met een diploma of vergelijkbare kwalificatie voor een

vervolgstap.

 Iedere leerling voelt zich herkend en erkend.

 Iedere medewerker van de OSG Hengelo weet dat er op zijn of haar school een

schoolondersteuningsprofiel is dat ruimte geeft om iedere leerling te bedienen.

 De OSG Hengelo maakt gebruik van kennis binnen het netwerk/de onderwijsketen om leerlingen

zo goed mogelijk te ondersteunen. We spannen ons in om een zo soepel mogelijke doorlopende

leerlijn te faciliteren.

iii. Vakmanschap

Wat wij doen, doet ertoe. Wij maken het verschil. Een vakman (of –vrouw) is iemand die zijn of haar vak
verstaat. Een kenmerk van vakmanschap is dat iemand veel van de ervaring die nodig is om het vak te
verstaan opdoet in de praktijk. Focus op vakmanschap betekent focus op professionalisering. Een
professional weet wat er van hem of haar verwacht wordt, hij of zij krijgt ruimte om zich te ontwikkelen
in vakmanschap, successen worden gezamenlijk gevierd en men is aanspreekbaar op zijn of haar gedrag
en resultaten. Elkaar aanspreken (docent-leerling, docenten onderling, maar ook leerling-docent) om
met elkaar te bepalen hoe dingen beter kunnen, zijn vanzelfsprekendheden.



10

Van onze medewerkers verwachten we dat ze vakmensen worden of zijn die hun functie bekwaam en
met toewijding uitvoeren. Samenwerkingsgericht en integer. We zijn een duurzame organisatie waar je
op een gezonde manier je werk kunt doen in vertrouwen. We geloven er namelijk in dat je je gedurende
je hele carrière moet ontwikkelen en altijd bij de tijd moet zijn.

In een gezonde organisatie heeft de professional een belangrijke stem. Hij of zij staat iedere dag op de
werkvloer. In plaats van het einde van de keten, zou hij of zij het begin moeten zijn.

Illustratie in Flip the system - Changing education from the ground up. J. Evers, R. Kneyber (red.), 2013

Concrete doelen voor 2020

 Een vloeiende overgang van onze leerlingen naar vervolgonderwijs is van groot belang. We

onderzoeken hoe we de overgang naar het MBO, HBO en de universiteit zo geruisloos mogelijk

kunnen laten verlopen.

 Alles binnen de OSG is erop gericht om de focus op scholen op onderwijs te houden en te

ontzorgen op randvoorwaardelijke zaken.

 De OSG Hengelo stelt budget beschikbaar voor het permanent professionaliseren van alle

medewerkers.

 Bij werving en selectie houden we rekening met de verwachte demografische ontwikkeling in het

personeelsbestand.

 De OSG Hengelo investeert in gezamenlijke leergemeenschappen, waarbij de docenten elkaar

opzoeken op ontwikkelthema’s en elkaar vinden om van elkaar, maar ook van de leerlingen, te

leren.
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b. OSG verbindt

i. Internationalisering & (wereld)burgerschap

Internationalisering is meer dan twee uurtjes Duits in de week. Hengelo bevindt zich op een economisch
knooppunt in Europa. Internationalisering moet op schoolniveau vorm krijgen en gefaciliteerd worden
op stichtingsniveau. De VO-raad zegt hierover:

“Dit vraagt van schoolbestuurders dat zij een duidelijke visie hebben op internationalisering.
Van bestuurders wordt verwacht dat zij schoolleiders en docenten de ruimte bieden hier
invulling aan te geven, en hen uitdagen om zichzelf te ontwikkelen. Het vraagt van leraren dat zij
voldoende internationale bagage verwerven om de leerlingen op deze tocht te begeleiden.
Daarnaast is het belangrijk dat voldoende lesmateriaal beschikbaar is waar het internationale
component - als vanzelfsprekendheid - is opgenomen.”1

De school waarop onze leerlingen zitten is geen eiland, onze leerlingen en medewerkers nemen hun
verantwoordelijkheid voor hun omgeving. Er is behoefte aan mensen die zich bewust zijn van hun rol in
de samenleving, mensen die naar elkaar omkijken en die uitdragen dat je samen verder komt dan
alleen. Kennis van democratie, grond- en mensenrechten, sociale verantwoordelijkheid en respect voor
een diverse samenleving zijn hierin van groot belang. Vier sociale taken zijn hiervoor exemplarisch:

- Democratisch handelen,

- Maatschappelijk verantwoord handelen,

- Omgaan met conflicten en

- Omgaan met verschillen

Om deze sociale taken ten uitvoer te brengen is er bepaalde kennis, attitude, vaardigheid en reflectie
nodig.

Concrete doelen voor 2020

 Scholen binnen de OSG Hengelo ontwikkelen onderwijsprogramma’s om internationalisering in

de volle breedte in de praktijk te brengen.

 Er is duidelijke aandacht voor burgerschapsontwikkeling in het onderwijsaanbod van onze

scholen.

 Meertaligheid krijgt extra aandacht binnen de OSG Hengelo.

 De stichting OSG Hengelo maakt ruimte in het curriculum voor Internationalisering.

ii. In de directe omgeving

De scholen van de OSG Hengelo voelen zich nadrukkelijk verbonden met hun omgeving. Als openbaar
onderwijs moeten we uiteraard een dekkend onderwijsaanbod bieden in Hengelo en uiteraard zijn er tal
van formele samenwerkingsrelaties met partijen in de buurt. Onze scholen werken al samen in het

1
VO-raad, Europees Platform: Internationalisering in het voortgezet onderwijs; een agenda voor strategische samenwerking

(2015-2020), 2014.
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tegengaan van schooluitval. We gaan graag meer allianties aan, omdat we ons verantwoordelijk voelen
voor de wijken waarin onze scholen gevestigd zijn. Door samenwerking, met zorgpartners en politie en
justitie, kunnen we incidenten op school en in de wijk voor zijn. Voorkomen is beter dan genezen.

Op stichtingsniveau speelt het College van Bestuur een belangrijke rol in het leggen van verbindingen.
Op Hengeloos, Twents en provinciaal niveau vormt het College van Bestuur het gezicht van de
organisatie.

Goed kunnen leren en werken kan alleen in een fysiek en sociaal veilige omgeving. Dit betekent dat we
ervoor zorgen dat iedereen in en om de school en het bestuursbureau zich veilig hoort te voelen. Dit uit
zich in de manier waarop we op school met elkaar, de school en de omgeving van de school omgaan.

We zien kansen voor samenwerking met het Twentse bedrijfsleven om aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt beter te laten verlopen. De maatschappelijke waarde van betrokkenheid van het
bedrijfsleven bij onderwijsinnovatie lijkt ons evident.

Dit kan variëren van het beschikbaar stellen van ruimte aan de wijk tot het organiseren van thema-
avonden rondom een pedagogisch vraagstuk. Kunst-, cultuur- en sportorganisaties vormen tevens
interessante partners om mee samen te werken.

Concrete doelen voor 2020

 We zoeken allianties in de wijken in de vorm van wijkverenigingen, kunst-, sport- en

cultuurorganisaties.

 Het College van Bestuur zoekt op school overstijgend niveau naar verbindingen die de OSG

Hengelo en de omgeving versterken.

 We onderzoeken de mogelijkheid om intensief met het bedrijfsleven samen te werken om ons

onderwijs beter te maken.

 We willen een positief onderdeel uitmaken van de wijk en betekenis krijgen.

 We zorgen voor een fysiek en sociaal veilige omgeving voor onze leerlingen, onze medewerkers

en ieder ander die zich in of rond de school bevindt.

iii. In de onderwijsketen

Zowel bij aankomst als vertrek is een warme overdracht belangrijk. Dit geldt zowel voor de leerling als
voor de samenleving.

Op het gebied van nieuwe onderwijskundige en demografische ontwikkelingen verdient het (openbaar)
onderwijs een stevige positie in de samenleving waar talentontwikkeling centraal staat. De OSG Hengelo
wil hierin voor het basisonderwijs optrekken met Primato. Het feit dat het onderwijs in beweging is en
dat maatwerk geboden is, omdat ieder talent telt, biedt meerwaarde voor samenwerking. We gaan
actief de meerwaarde zoeken van samenwerking met het Openbaar Voortgezet Onderwijs in Twente.
Waarom in Hengelo een wiel uitvinden dat in Almelo of Enschede al draait? Ook eventuele
samenwerking met bijzonder voortgezet onderwijs, als dat in het belang van de leerling is, sluiten we
niet uit.
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Twente kent een rijk beroeps-, hoger en wetenschappelijk onderwijsveld. Aangezien het belangrijk is
voor de maatschappij en leerling dat ze een weloverwogen besluit nemen over hun vervolgopleiding, is
het belangrijk dat de OSG Hengelo samenwerkt met het ROC, de Hogescholen en de Universiteit. Zo
kunnen leerlingen al een indruk krijgen van een vervolgopleiding voordat het keuzemoment daar is.

Concrete doelen voor 2020

 Een nauwe samenwerking met het openbaar primair onderwijs is zo snel mogelijk een feit. Het

College van Bestuur vervult hierin de rol van trekker.

 We gaan strategische allianties aan met onderwijsinstellingen die potentiële vervolgopleidingen

voor onze leerlingen aanbieden. Het bestuur ontwikkelt hiervoor concrete projecten.

 We onderzoeken de meerwaarde over de samenwerking met ander voortgezet onderwijs in het

belang van onze leerlingen.

6. Voorwaarden

a. Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid was en is altijd een speerpunt geweest van de OSG Hengelo en zal dat ook altijd zijn.
Waar scholen vroeger intern met kwaliteit bezig waren, is transparantie naar de buitenwereld de laatste
jaren steeds meer een thema geworden. Ook de Inspectie van het Onderwijs verandert van controleren
op standaardwijze naar stimuleren op basis van maatwerk. Ook onder het vernieuwde toezicht, dat naar
verwachting in 2017 wordt ingevoerd, zullen de scholen van de OSG Hengelo aan de norm voldoen.

De OSG werkt aan een moderne functionerings- en beoordelingssystematiek. Een waarin samenwerking
binnen het team net zo belangrijk is als het individu. We zijn er namelijk van overtuigd dat het geheel
meer kan zijn dan de som der delen.

Concrete doelen voor 2020

 De scholen van de OSG Hengelo worden als voldoende beoordeeld door de Onderwijsinspectie.

 Het doel van het kwaliteitsbeleid is om inzicht te krijgen in onze prestaties, ons continu te

verbeteren, ons te verantwoorden naar de buitenwereld.

 De OSG Hengelo ontwikkelt integraal personeelsbeleid dat ondersteunt dat collega’s individueel

en als team competent, betrokken en gemotiveerd zijn.

b. Organisatiestructuur

De directeuren van de vier scholen van de OSG Hengelo en de directeur van het bestuursbureau hebben
allen zitting in het Directie Team (DT) van de stichting. Hierin wordt afgestemd wat het beleid binnen de
stichting is. Dit DT wordt voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur en legt
verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De vier scholen die onderdeel zijn van de stichting voeren op geheel eigen wijze het beleid uit dat op
stichtingsniveau wordt gemaakt. Het bestuursbureau ondersteunt de scholen. In het verleden is al een
impuls gegeven aan verbetering van het bestuursbureau, dit wordt doorgezet. Het bestuursbureau is
onderdeel van de stichting, net als de scholen. Gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het
eindresultaat. Collega’s van het bestuursbureau zijn, net als de collega’s op school benaderbaar,
betrouwbaar en zichtbaar.
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Concrete doelen voor 2020

 De vier scholen van de OSG Hengelo concretiseren het Strategisch Beleidsplan 2016-2020 in hun

schoolplannen.

 Het Directie Team leeft voor wat er van collega’s verwacht wordt. Teach what you preach.

 Het bestuursbureau zorgt voor optimale ondersteuning van de scholen van de OSG Hengelo.

Zowel scholen als bestuursbureau weten wat ze van elkaar verwachten.

c. Leiderschap en Organisatiecultuur

De OSG Hengelo is een organisatie die zich kenmerkt door coachend leiderschap. We maken goede
afspraken met elkaar, gezamenlijk zijn we eigenaar van de doelen van de organisatie. We zijn daarin ook
verantwoordelijk voor elkaar. De OSG Hengelo is een transparante organisatie: we zijn open naar elkaar,
over elkaar. We verantwoorden ons graag naar elkaar, omdat transparantie de organisatie als geheel
beter maakt. We maken gebruik van onze ervaring en van wat werkt.

Concrete doelen voor 2020

 Medewerkers zijn onderling aanspreekbaar om van elkaars fouten te kunnen leren.

 De organisatie verantwoordt zich graag over behaalde resultaten.

 Eigenaarschap over de eigen ontwikkeling heeft de OSG Hengelo hoog in het vaandel.


