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1. Inleiding 
 
Dit schoolplan is het beleidsdocument waarin Terra VO aangeeft waar zij over 4 jaar wil staan en welke 
keuzes zij daarin maakt. Het schoolplan is opgesteld binnen de kaders van het Strategisch Beleidsplan 
Terra (2015-2019).  
 
Het schoolplan is op hoofdlijnen beschreven en vormt de basis voor het beleid op de verschillende 
vestigingen van Terra en geeft hiermee richting aan de ontwikkelingen op de vestigingen. Daarnaast is 
het schoolplan een document waarin we ons verantwoorden richting ouders, leerlingen en de overheid 
over de door ons ingezette koers.  
 
Het schoolplan wordt vierjaarlijks opgesteld op grond van artikel 24 van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs.  Het bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs 
en omvat in ieder geval: 

 het onderwijskundig beleid 

 het personeelsbeleid 

 het kwaliteitsbeleid 
Dit schoolplan is geschreven op basis van huidige wet- en regelgeving. We zijn ons bewust van het feit 
dat de wet- en regelgeving m.b.t. het schoolplan binnenkort hoogstwaarschijnlijk zal veranderen. Zolang 
dit niet verankerd is in wetgeving kunnen we hier niet op vooruitlopen. Het schoolplan is een levend 
document.  Indien de wetgever hierom vraagt kan het uiteraard worden aangepast.  
 
Het schoolplan is na positief advies van de OR door het College van Bestuur formeel vastgesteld.  
 
Vastgesteld, 25 januari 2016 
 
 
 
 
A.A. Berendsen 
Voorzitter College van Bestuur Terra 
 
 

  



Schoolplan 2015-2019  Pagina 4 

 

2. Terra 
 
Terra is een opleidingscentrum dat vmbo-groen, praktijkonderwijs, het Groene Lyceum, mbo en 
volwassenenonderwijs (TerraNext) aanbiedt in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Onze 
opleidingen hebben een ‘groen karakter’, wat inhoudt dat de opleidingen te maken hebben met groen, 
voeding, dier, natuur & milieu. 
Terra heeft 12 vestigingen. Mbo-opleidingen kun je volgen in Assen, Emmen, Groningen, Meppel en 
Winschoten. Voor vmbo-groen kun je terecht in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Oldekerk, Winsum en 
Wolvega. Het Groene Lyceum wordt aangeboden in Assen, Eelde, Emmen, Meppel, Winsum en Wolvega 
en praktijkonderwijs in Winsum. Het volwassenenonderwijs (TerraNext) wordt verzorgd op één van onze 
locaties of bij een bedrijf of instelling ‘in company’. Terra maakt samen met het Dollard College en rsg de 
Borgen onderdeel uit van Onderwijsgroep Noord. 
 

2.1. Onze Missie 
Wij helpen jongeren en volwassenen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in 
de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en 
in het beroep van hun keuze. Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zelf leren ontdekken, 
keuzes maken en kansen zien. Wij begeleiden hen daarbij en rusten hen zo goed mogelijk toe om hun 
doelen te bereiken. We zijn trots op onze onderwijstraditie en ervaring.  
 
We laten mensen ontdekken en bepalen wat waardevol en belangrijk voor hen is. Terra neemt geen 
genoegen met de rol van traditionele (beroeps)opleider, hoe goed we dat ook doen.  
Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen. We dagen jongeren ook uit om 
betekenisbewust te worden. Hiermee bedoelen we dat leerlingen die afkomstig zijn van Terra bekwame 
(vak)mensen zijn, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen 
hebben. We drukken deze missie uit in onze merkbelofte: 
 
Bij Terra worden mensen bewust, bekwaam en betekenisvol. 
 

2.2 Onze Visie op Leren 
We willen onderwijs zien dat de toon zet waar het gaat om leren, talentontwikkeling en het vinden van 
antwoorden op maatschappelijke vraagstukken. Wij willen betekenisvol onderwijs zien, onderwijs dat 
geen andere grenzen accepteert dan de grenzen van de ambities en talenten van mensen die aan haar 
worden toevertrouwd. Betekenisvol onderwijs dat (jonge) mensen uitdaagt om te ontdekken waarvoor 
ze staan, wat hen drijft, waarin ze goed zijn en wat ze waard zijn. Steevast vanuit de overtuiging dat 
iedereen iets wil en kan betekenen voor anderen. Zo creëert onderwijs mede de voorwaarden voor 
mensen om waardevol te zijn en te kunnen presteren: in hun persoonlijke leven, in hun professionele 
leven en als burger in onze samenleving (een leven lang leren). Dat geldt voor onze leerlingen en voor 
onze medewerkers. 
 
Terra heeft de volgende uitgangspunten voor leren vastgesteld: 

 Leren bij Terra is omgevingsbewust, gericht op een samenhangende, duurzame ontwikkeling, het 
leidt tot professionals die zelf een leven lang leren kunnen sturen. 

 Effectief en efficiënt leren verloopt vraaggestuurd, is doelgericht, sluit aan bij de leerstijlen van 
leerlingen, en vindt plaats in een authentieke  omgeving en in relatie met anderen. 
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 Leren is in verantwoordelijkheid en in samenwerking met anderen betekenis geven aan de 
werkelijkheid die zich voordoet, door betekenissen te ontdekken, vakkennis te bestuderen en 
routines te oefenen en te reflecteren 
 

2.3 Onze kernwaarden 
Gemeenschappelijk versterkend  
In alles wat wij doen zoeken we elkaar en anderen op vanuit de overtuiging dat we met elkaar sterker 
zijn dan los van elkaar. Gemeenschappelijk optrekken betekent voor ons meer dan plezierig 
samenwerken. Het betekent voor ons samen gericht werken aan het oplossen van gemeenschappelijke 
vraagstukken. Vanuit de wens om anderen beter en krachtiger te maken en daarmee ook onszelf. 
Gemeenschappelijk versterkend staat voor ons ook  voor de ambitie om de samenleving waarvan wij 
allen onderdeel zijn te versterken. 
 
Bewust persoonlijk  
Het niveau van menselijke relaties waarop alles tot stand komt is het persoonlijke 1-op-1 contact. Weten 
wat de ander en jezelf beweegt, elkaar kennen en erkennen, gericht zijn op het belang van de ander, 
weten wat je voor elkaar kunt en wilt betekenen; dat is voor ons bewust persoonlijk. 
 

2.4 Onze ambitie 
In een wereld die steeds sneller verandert, is het van het grootste belang dat werknemers in staat zijn 
zich permanent te blijven ontwikkelen. Het vraagt van hen een open en flexibele houding. Terra leert 
haar leerlingen om zich voor te bereiden op ‘een leven lang leren’. Dat doen wij door hen te 
ondersteunen bij de ontwikkeling van hun zelfstandigheid en persoonlijkheid. Wij bieden betekenisvol 
onderwijs dat leerlingen uitdaagt om te ontdekken waarvoor ze staan, wat hen drijft en waarin ze goed 
zijn. Wij leren hen keuzes maken en proactief handelen. De leervraag van de leerling staat centraal.  
Groen onderwijs is bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van een breed palet aan talenten en biedt 
daarmee extra kansen voor het leren. Het gaat niet meer alleen om voedselproductie. Het gaat ook - en 
steeds meer - om waarden als: de leefbaarheid in de verstedelijkte samenleving, de kwaliteit van de 
ruimte, ontspannen en recreëren, zorgzaam omgaan met mensen en dieren, gezond eten en gezond 
leven, de waarde van opgroeien in een groene omgeving en de noodzaak van een leefstijl gebaseerd op 
duurzaamheid. Leren bij Terra is omgevingsbewust, gericht op een samenhangende, duurzame 
ontwikkeling. Het leidt tot professionals die zelf sturing geven aan ‘een leven lang leren’. 
Terra heeft voor de komende jaren de volgende ambitie: 
Wij streven naar een ‘leven lang leren’  
voor de leerling, de medewerker en in verbinding met de regio 
 
De strategie waarmee wij onze ambitie waarmaken: personaliseren, professionaliseren, participeren 
 
Wij kunnen deze ambitie alleen waarmaken als wij deze integraal benaderen: voor de leerling, de 
medewerker en in relatie met de samenleving. Wij stellen de leervraag van de leerling centraal door het 
onderwijs te personaliseren. Daarvoor is nodig dat medewerkers professionaliseren en dat Terra door 
middel van leren in een contextrijke omgeving en door nauwe relaties met het bedrijfsleven participeert 
in de regio.  
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2.5 Wettelijke opdracht 
Naast de eigen ambities heeft het onderwijs ook een wettelijke opdracht. Deze is met name vastgelegd 
in de Wet op het Voortgezet Onderwijs, Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO.  Terra 
geeft in haar onderwijsproces invulling aan deze wettelijke opdracht. 
 
De afgelopen jaren werden de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs onder andere gekenmerkt 
door: 

 passend onderwijs;  

 vernieuwing beroepsgerichte examenprogramma’s; 

 focus op verbeteren taal- en rekenen; 

 aandacht voor opbrengstgericht werken; 

 professionalisering. 
Binnen Terra hebben we met al deze ontwikkelingen te maken gehad en in eigen beleid vertaald. Zo 
hebben alle vestigingen hun ondersteuningsaanbod vastgelegd in een ondersteuningsprofiel.  Terra 
participeert in vijf verschillende samenwerkingsverbanden waardoor het ondersteuningsaanbod voor 
heel Terra niet gelijk is (afhankelijkheid van andere scholen binnen het samenwerkingsverband om te 
komen tot een dekkend netwerk). Het ondersteuningsprofiel van alle vestigingen is publiekelijk 
toegankelijk en te vinden op de website: www.voterra.nl 
 
Vooruitblik 
Ook landelijk is men zoekende naar de juiste koers voor ons onderwijs. Afspraken hierover zijn 
vastgelegd in het Sectorakkoord 2014-2017 “Klaar voor de toekomst”.  Deze afspraken moeten nog 
verder worden geconcretiseerd. De VO sector heeft vijf centrale ambities geformuleerd voor de 
komende jaren: 

 leerling centraal; 

 eigentijdse voorzieningen; 

 meer aandacht voor brede vorming; 

 versterken verbindingen met de omgeving; 

 leerkracht in positie in een professionele school. 
Deze ambities sluiten aan bij onze eigen ambities die in dit schoolplan verder worden uitgewerkt. De 
eerste stappen in deze richting zijn al gezet. 
 

  

http://www.voterra.nl/
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3. Korte terugblik schoolplan 2011-2015 
 
In het schoolplan 2011-2015 had Terra VO vanuit haar onderwijskundig concept 10 ambities 
geformuleerd t.a.v. de volgende onderwerpen: 
1. portfolio 
2. loopbaanoriëntatie- en begeleiding 
3. doorlopende leerlijnen 
4. professionaliteit docent in de klas (activerende didactiek, vaardigheden/maatwerk) 
5. toetsing 
6. elektronische leeromgeving 
7. internationalisering 
8. sociale media 
9. imago / duurzaamheid 
10. leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte 
 
Alle onderwijskundige doelstellingen zijn door de vestigingen geëvalueerd. De mate van realisatie 
verschilt per vestiging en per ambitie. Vanuit de evaluatie is gezamenlijk bepaald: 

 welke ambities in voldoende mate zijn behaald en reeds onderdeel uitmaken van de reguliere 
bedrijfsvoering; 

 welke ambities (al dan niet in aangepaste vorm) een plek moeten krijgen in het huidige schoolplan; 

 welke nieuwe ambities een plek moeten krijgen in het nieuwe schoolplan. 
De ambities moeten bijdragen aan de realisatie van de doelstelling in het SBP 2016-2019. De uitwerking 
staat beschreven in Hoofdstuk 4 tot en met 6.  
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4. Leerlingen: Onderwijs voor de toekomst 
 
De strategie waarmee wij onze ambitie waarmaken is: personaliseren, professionaliseren, participeren 
Wij stellen de leervraag van de leerling centraal door het onderwijs te personaliseren. In het Strategisch 
Beleidsplan (SBP) 2015-2019 hebben we op hoofdlijnen beschreven wat we hieronder verstaan. In dit 
schoolplan worden deze ambities verder geconcretiseerd.  
 
SBP 2015-2019: Van onderwijzen naar leren  
De leervraag van de leerling staat centraal. Hij of zij wordt op elk niveau maximaal uitgedaagd en 
optimaal begeleid. De leerling wordt zich er van bewust dat hij/zij verantwoordelijk is voor het eigen 
leerproces. Dit vraagt van de leerling een onderzoekende houding. Van uitleg vragen naar antwoorden 
zoeken, van reproduceren naar produceren en van luisteren en schrijven naar actief bezig zijn met het 
eigen leerproces. Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen We willen meer maatwerk bieden waarin de ontwikkeling van de 
individuele leerling centraal staat. 
 

 In het onderwijs is verbreding of verdieping van de lesstof zichtbaar. 

 Reflectie is een substantieel onderdeel van het programma. 

 Over 4 jaar heeft de leerling meer keuzemogelijkheden in instructie, 
manier, volgorde en tempo van verwerking van de lesstof. 

 De mogelijkheden van ict worden hierbij optimaal benut. 

 De leerling is zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor zijn 
werkplanning. 

 Het onderwijs omvat onderdelen waarin samenwerkend leren een 
prominente rol vervult. 
 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 

De leerkracht kan verbreding en verdieping in het programma aanbieden. 
De leerkracht  heeft zicht op de verschillen tussen de leerlingen en kan 
daar op inspelen.  
De leerkracht vervult een meer coachende en begeleidende rol en kan 
deze goed invullen.  
De leerkracht past werkvormen toe waarbinnen samenwerkend leren 
nadrukkelijk aanwezig is. 
  

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Van onderwijzen naar leren vraagt een oriëntatie op/heroverweging van 
het huidige jaarklassensysteem (flexibele schoolorganisatie). De school 
oriënteert zich op/heroverweegt het huidige jaarklassensysteem en zoekt 
naar/realiseert een flexibele schoolorganisatie. 
Om de keuzemogelijkheden voor leerlingen te kunnen vergroten is een 
goede monitoring van de opbrengsten van belang alsmede een goed 
volgsysteem/portfolio.  
Goede ict mogelijkheden zijn onontbeerlijk, zowel qua faciliteiten 
alsmede de inhouden.  Ict is hiervoor een middel. Het is niet van tijdelijke 
aard en zal niet vrijblijvend worden ingezet. 
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SBP 2015-2019: Aandacht voor talenten  
We sluiten aan bij de kwaliteiten en ambities van de leerling. Bewust persoonlijk. Er is actief aandacht 
voor talentenontwikkeling, binnen en buiten de muren van de school. Het gaat niet alleen om cognitieve 
talenten, maar ook om talenten op bijvoorbeeld kunstzinnig, organisatorisch of sportief gebied. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen In 2019 kent het (jaar)rooster een talentenmoment; leerlingen kunnen 
daar zelf kiezen met welke onderwerpen en/of talenten ze aan de slag 
willen.  
 

 Ruimte in het programma reserveren waarin aangesloten wordt bij 
interesses en talenten van leerlingen. 

 Vakoverstijgende activiteiten met keuzemogelijkheden in het 
vakprogramma of schoolprogramma. 
 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 

Leerkrachten organiseren in het (eigen of gezamenlijke) programma 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van interesses en talenten.  
Leerkrachten sporen talenten op en benutten deze (leerkrachten, 
leerlingen, ouders). 
Leerkrachten hebben kennis van interesses, talenten en hobby’s van 
leerlingen. 
Leerkrachten begeleiden leerlingen in het ontdekken van hun interesses 
en talenten. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Ruimte in het (jaar)rooster voor talentontwikkeling. 
Onderzocht wordt in hoeverre talenten van leerlingen onderdeel kunnen 
uitmaken van het ‘plusdocument’. 
 

 

SBP 2015-2019: 21e eeuwse vaardigheden 
De groene toekomst van de 21e eeuw vraagt om andere vaardigheden van onze leerlingen. In ons 
onderwijs richten we ons op samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, 
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen We bereiden leerlingen voor op de groene toekomst. 
 

 We werken structureel aan competentieontwikkeling. 

 We volgen de ontwikkeling van de competenties van de leerling; de 
school én de leerling leggen dit vast. 

 De leerling verbindt de theorie en de praktijk. 

 De leerling leert binnen en buiten de school. 
 

Wat vraagt dit van de Leerkrachten vervullen een meer coachende rol.  
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leerkracht? Leerkrachten zijn meer procesbegeleider i.p.v. productbewaker. 
Leerkrachten beschikken over de hiervoor vereiste  competenties. 
De leerkracht verankert ontwikkeling van competenties en vaardigheden 
structureel  in het onderwijsprogramma. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Organisatie is dienstbaar voor het leren van de leerling. 
School verbinden met buitenschools leren. 
 

 
 
SBP 2015-2019: Loopbaanleren 
Loopbaanleren krijgt in ons onderwijs een grote rol. Het gaat hierbij om ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wil 
ik’ om vervolgens de keuze voor een vervolgstudie - zowel binnen als buiten het groene domein - of 
beroep te maken. We willen bereiken dat de leerling zich bewust is dat hij/zij zich blijft ontwikkelen en 
dat er sprake is van een continue leerproces tijdens zijn/haar hele leven. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen Leerlingen ontdekken in een doorgaande leerlijn wat ze willen, kunnen en 
welke keuzes ze het beste kunnen maken ten aanzien van hun 
(leer)loopbaan. 
 

 LOB is de rode draad van het vmbo voor leerjaar 1 tot en met 4. Dit 
gebeurt zowel in een gestructureerde setting als integraal binnen het 
hele leerproces. We werken zowel bij de (groene) beroepsgerichte 
vakken als bij de AVO-vakken aan competenties. 

 De leerling is eigenaar van zijn eigen loopbaan. 

 De leerling geeft in toenemende mate zelf vorm aan de eigen 
loopbaan. 

 De leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maken 
voor zichzelf en voor anderen door middel van een loopbaandossier. 

 We ontwikkelen in samenwerking tussen vmbo en mbo een 
doorlopende leerlijn LOB.  

 Ervaringen van de leerling staan centraal en vormen de basis voor 
reflectie. 

 De mentor is de spil bij LOB. 

 Ouders zijn actief betrokken bij het keuzeproces van de leerling. 
 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 

De leerkracht beschikt over coachingsvaardigheden. 
De leerkracht draagt eraan bij dat de leerling reflecteert op zijn eigen 
handelen, kunnen, willen, wensen en mogelijkheden.  
De leerkracht werkt samen met ouders bij de begeleiding van de leerling 
in keuzes in de (leer)loopbaan. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Er wordt een keuze gemaakt voor de wijze van vastleggen.   
Onderzocht wordt op welke wijze LOB onderdeel kunnen uitmaken van 
het “plusdocument”. Zo mogelijk nemen we competenties op in het 
plusdocument. 
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Vernieuwing vmbo 
De beroepsgerichte vakken binnen het vmbo worden vernieuwd. De nieuwe programma’s worden 
eenvoudiger en duidelijker en sluiten straks beter aan op de actualiteit. Daardoor worden leerlingen 
beter voorbereid op hun vervolgopleiding en toekomstige beroep. De (beroepsgerichte) 
examenprogramma’s beschrijven alleen wat de leerling aan het eind moet kennen en kunnen. Het 
onderwijs zal vormgegeven moeten worden vanuit de eigen Visie op Leren. Terra biedt alleen het 
profielvak Groen aan en zal keuzevakken aanbieden passend bij de (eigen) regio en de uitstroom van de 
leerlingen.  
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen De vernieuwing vmbo wordt ingezet voor verwezenlijking  van eerder 
genoemde ambities. 
 

 Alle vakken zijn betrokken bij de uitvoering van het nieuwe groene 
examenprogramma, dus ook de theorievakken. 

 De leerling kan groene programmadelen en of keuzevakken kiezen 
naar eigen interesse binnen het aanbod van de school. 

 We sluiten aan bij de uitstroomkeuzes van de leerlingen en  bij de 
eisen die het mbo stelt. 

 Leerlingen leren niet alleen binnen de eigen school, maar gaan 
daarvoor ook naar buiten, naar andere scholen en/of bedrijven. 

 We zorgen voor goede doorstroom vanuit vmbo-groen naar het 
vervolgonderwijs. 

 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 

Leerkrachten denken vakoverstijgend na over het onderwijs. 
Leerkrachten integreren (groene) beroepsgerichte  en algemene vakken. 
Leerkrachten zijn breder inzetbaar dan in het ‘eigen’ vakgebied. 
De leerkracht vervult een coachende rol. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Samenwerken met scholen en bedrijven in de regio. 
Netwerken benutten en onderhouden (o.a. met het bedrijfsleven). 
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5. Medewerkers: professionaliseren 
 
In het SPB 2015-2019 hebben we het volgende opgenomen met betrekking tot professionalisering: 
 
Om het beste uit elke leerling te halen is een bekwame leraar cruciaal. Personaliseren van het onderwijs 
betekent individuele talentontwikkeling in plaats van uniformiteit. Diversiteit in plaats van eenvormig 
onderwijs. Dit vraagt een andere rol van de medewerker. Van sturen naar begeleiden, van voorschrijven 
naar uitdagen en van antwoorden geven naar vragen stellen.  
 
Het voorbereiden van leerlingen op de toekomst en met leerlingen werken aan 21e eeuwse 
vaardigheden, vraagt van de medewerker dat hij of zij zich blijft ontwikkelen. Wij stimuleren dat ook 
onze medewerkers ‘een leven lang leren’. We stimuleren hen eigenaar te worden van het eigen 
leerproces en samen met collega’s inhoud te geven aan de school als lerende organisatie. Men maakt 
eigen keuzes binnen de gestelde kaders, waardoor de deskundigheid en talenten van iedere 
medewerker benut worden. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen Leerkrachten zijn of worden toegerust op de ontwikkelingen die we in ons 
onderwijs voor ogen hebben, zoals beschreven in hoofdstuk 4. 

 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 
(samenvatting hoofdstuk 
4) 

 Coachingsvaardigheden. 

 Deskundigheid t.a.v. ontwikkelen onderwijsprogramma: 
differentiatie, samenwerkend leren,  competentiegericht onderwijs, 
digitale didactiek. 

 Vakoverstijgende samenwerking. 

 Bredere inzetbaarheid. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Ons HRM-beleid moet een afspiegeling zijn van wat wij willen zien in de 
klas/met ons onderwijs willen realiseren. Wij ontwikkelen een HRM-
beleid waarbij bewust gestuurd wordt op: innovatie (met een sterke visie 
op leren), zelfsturing, bewustwording van de eigen bijdrage en 
omgevingsgerichtheid.  
Komen tot de inrichting van teams, waarbij de 
resultaatverantwoordelijkheid binnen de teams is belegd.  
Professionaliseringsbeleid dat er op gericht is om zowel kennis als 
vaardigheden op de gebieden van ‘modern onderwijs’ en ‘verbinding met 
de regio’ te vergroten.  
 

 
 
Professionaliseringsbeleid 
Professionaliseren vraagt om goede organisatie, waarin de juiste personen het juiste doen op het juiste 
moment en op de juiste plaats. De OGN-academie draagt bij aan het bevorderen van het 
professionaliseren binnen de organisatie en richt zich op een bijdrage in:  

 het afstemmen van het scholingsaanbod aan de professionaliseringsvraag; 

 het bevorderen van een kwalitatief goed scholingsaanbod; 

 de organisatie en planning van trajecten met interne leerkrachten/trainers. 
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De OGN-academie is een knooppunt binnen P&O dat allerlei vragen met betrekking tot 
professionalisering oppakt. De scholingsactiviteiten zijn gebaseerd op de scholingsplannen van de 
stichtingen. De OGN-academie werkt samen met professionele trainers en leerkrachten. Hiervoor maakt 
ze niet alleen gebruik van externen, maar ook van collega’s binnen Onderwijsgroep Noord.  
 
Professionaliseren is eigen verantwoordelijkheid van de medewerker 
Cruciaal voor het welslagen van professionaliseren is de verantwoordelijkheid die de medewerker wil 
nemen voor zijn eigen leerproces. Mensen kunnen niet gedwongen worden om te leren. Wij vinden dan 
ook dat iedere medewerker persoonlijk verantwoordelijk is voor zijn/haar leerproces. Niet alleen in 
termen van openstellen, maar ook in termen van actief investeren in eigen ontwikkeling. We 
verwachten van medewerkers dat ze hun kennis en kunde op niveau houden en hiertoe zelf initiatieven 
ontplooien.  

 
Professionaliseren en professionele ruimte gaan hand in hand 
We streven ernaar leren en ontwikkelen zoveel mogelijk in teamverband op te pakken. Niet alleen 
omdat dit in werksituaties effectiever blijkt te zijn maar ook omdat we vanuit de teams 
‘gemeenschappelijk versterkend’ kunnen zijn voor onze leerlingen. Dichtbij binnen het eigen team, maar 
ook dwars door onze organisatie heen, bijvoorbeeld in de vorm van lerende netwerken.  

 
HRM-gesprekkencyclus 
Om de competentieontwikkeling van de medewerkers af te stemmen op de ontwikkeling van het 
onderwijs wordt gebruik gemaakt van de HRM-gesprekkencyclus. In deze cyclus staan het functioneren 
en de ontwikkeling van de medewerker centraal. In een jaarlijks gesprek tussen leidinggevende en 
medewerker wordt besproken of de vaardigheden van de medewerker nog voldoende aansluiten bij de 
ontwikkelingen in het onderwijs en welke stappen eventueel gezet kunnen worden om de 
professionalisering van de docent te versterken. Ook andere ontwikkelwensen van de medewerker 
worden in dit gesprek besproken. Het gesprek resulteert in een verslag waarin de acties concreet 
worden benoemd. In een volgend jaargesprek wordt dit geëvalueerd. De HRM-gesprekkencyclus zal 
moeten aansluiten bij het HRM-beleid. 
 
Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding 
Wij streven naar een evenredige vertegenwoordiging van het aantal vrouwen in de schoolleiding. 
Binnen Terra geldt bij het benoemen van leidinggevenden dat in eerste instantie wordt gezocht naar “de 
juiste persoon op de juiste plek”, waarbij leden van een managementteam op een vestiging elkaar 
aanvullen en versterken. De huidige verdeling (december 2015) binnen Terra VO is als volgt: 
 

 Vrouw Man Totaal 

College van Bestuur 1 1 2 

Regiodirecteur 1 3 4 

Teamleider 4 14 18 
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6. Participeren 
 
Uit Identiteitsbewijs Terra: Zo kijken wij naar de wereld. 
 
Een school draagt bij aan de wereld van morgen. In die wereld nemen de functie en het belang van 
groen voor de samenleving steeds verder toe. Dit vraagt om een nieuwe groene economie, waarin 
balans is tussen economie, milieu en het welzijn van de mens. Terra draagt met haar groene onderwijs 
hieraan bij. 
 
We willen een school zijn die anticipeert op en bijdraagt aan ontwikkelingen in de maatschappij. Om dit 
te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners. Letterlijk en figuurlijk de deuren 
openzetten zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk 
staan. Wij willen van onze partners leren en ook onze kennis delen. Op deze manier kunnen wij de regio 
versterken. De verbinding tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven zorgt ervoor dat opleiden en 
innoveren goed samen gaan. Groene kennis en kunde zijn essentieel voor een gezonde economie. Terra 
als centrale plaats in de ontwikkeling van mensen in de brede zin van het woord. We begeleiden 
jongeren en volwassenen en geven hen voldoende bagage mee voor een zinvol bestaan. Als we daarin 
slagen heeft ons onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben. 
 
Dit werken we binnen het Schoolplan als volgt uit: 

Ambitie en doelen We willen werken aan een sterkere verbinding tussen de school en de 
omgeving. 
 

 Vernieuwing vmbo-groen vraagt nieuwe afstemming en 
samenwerking met bedrijven, vo-scholen en vervolgonderwijs. 

 Ouderbetrokkenheid heeft een vorm waarin de onderlinge dialoog 
speerpunt is. 

 Vmbo-groen leerlingen stromen in voldoende mate door naar het 
groene mbo. 

 

Wat vraagt dit van de 
leerkracht? 

Ondernemerschap. 
Kennis van nieuwe ontwikkelingen (vernieuwing vmbo, nieuwe 
technologieën, vak). 
Omgevingsbewustzijn. 
Kennis van het mbo. 
 

Wat vraagt dit van het 
onderwijs/organisatie? 

Samenwerken en open dialoog met de omgeving. 
Als organisatie blijven richten op vernieuwingen (ontwikkelingen in het 
onderwijs en maatschappelijke ontwikkelingen). 
Er zijn activiteiten om de doorstroom vmbo-groen naar het groene mbo 
te waarborgen. 
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7. Kwaliteitsbeleid 
 
Kwaliteitsbeleid en -ontwikkeling vraagt enerzijds om een systeemgerichte aanpak en anderzijds om een 
lerende benadering. In de systematische aanpak ligt de focus op kwaliteitsborging. Goede 
kwaliteitsborging is voorwaarde om de onderwijskwaliteit in de hele organisatie blijvend te verbeteren. 
Belangrijk daarbij is dat alle bij de school betrokken partijen deelnemen aan de dialoog waarin beleid en 
de kwaliteit daarvan geëvalueerd en bewaakt worden. Leerlingen, hun leerproces en de resultaten 
daarvan zijn een belangrijke bron van informatie als het gaat om het meten en vaststellen van de 
kwaliteit. 
Onderzoek en ervaring leren dat het hebben van een systeem van kwaliteitsborging niet voldoende is 
om ook daadwerkelijk kwaliteitsverbetering te realiseren. Het voortdurend werken aan 
kwaliteitsverbetering zien wij vooral als een collectief leerproces. Daarbij wil Terra als lerende 
organisatie zelf ook voldoen aan wat zij vraagt van leerlingen: zelfverantwoordelijk leren en 
ontwikkelen. Kwaliteitszorg en de daarbij behorende documentatie is vanuit dat perspectief 
voortdurend onderwerp van bezinning en dialoog in de organisatie.  
 
Concreet 
Voor de verwezenlijking van het kwaliteitsbeleid wordt bij OGN gewerkt vanuit een geüniformeerde 
beleidscyclus voor alle stichtingen. Management-informatie wordt per domein op verschillende 
besturingsniveaus geaggregeerd en op de verschillende bestuursniveaus toegankelijk en bruikbaar 
gemaakt voor beleidsplannen, -evaluaties en -bijstellingen. In de organisatiestructuur zijn op elk niveau 
functionarissen die kwaliteitszorg als directe verantwoordelijkheid hebben.  
 
Beleidscyclus:  
 
Plannen 
Het (onderwijskundig) beleid op hoofdlijnen wordt eens per 4 jaar vastgesteld op bestuurlijk niveau 
(CvB) in de vorm van het Strategische Beleidsplan. Verbonden aan het strategisch beleid wordt een 
meerjarenbegroting opgesteld. De keuzes in het Strategisch Beleidsplan worden verder uitgewerkt in 
het schoolplan. Op basis van het strategisch beleid formuleert het College van Bestuur jaarlijkse kaders 
voor  het onderwijsbeleid op stichtingsniveau. De financiële kaders voor het beleid zijn vastgelegd in de 
Stichtingsbegroting. Elke vestiging formuleert voor het eigen onderwijs vervolgens de operationele 
beleidskeuzes in het Vestigingsjaarplan, in combinatie met de vestigingsbegroting. Het beleid kan door  
onderwijsteams verder uitgewerkt worden in teamplannen.  
 
Do 
Tijdens de do-fase geven we uitvoering aan onze plannen.  
 
Check 
Uitvoering van onderwijskundig beleid op elk niveau wordt gevoed en geëvalueerd door analyse van 
´resultaten uit het verleden´. De normen, behorende bij de indicatoren waarop wij sturen, liggen vast in 
het handboek kwaliteitszorg. In het handboek is zowel beschreven wat wij meten, hoe wij meten en aan 
welke normen wij willen voldoen. 
Onderwijskundige, personele en financiële kerncijfers  vormen de basis voor beleidsevaluaties. Naast 
maandelijkse financiële rapportages op vestigings- en stichtingsniveau gaat het om jaarlijkse 
onderwijsrendementen op opleidingsniveau, (meer)jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken op opleidings- 
en vestigingsniveau van verschillende stakeholders en verschillende benchmarkonderzoeken.  
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Act/Adept 
Informatie vanuit evaluaties en rapportages zijn uitgangspunt voor en vertrekpunt van de doorlopend  
gesprek waarbij de focus is gericht op ontwikkeling, innovatie en kwaliteitsverbetering.  
 
Kwaliteitsstructuur en cultuur 
Sturing en evaluatie van beleid zijn onvoldoende voor het bereiken en handhaven van een gewenst 
kwaliteitsniveau. De borging van de kwaliteit vereist naast de beschreven beleidscyclus en 
informatiestroom ook een organisatiestructuur en cultuur waarin kwaliteit systematisch open 
onderwerp van gesprek is. Vanuit de besturingsfilosofie ligt deze verantwoordelijkheid allereerst bij de 
professional en vervolgens bij het management zelf. Binnen het managementteam op elke vestiging is 
kwaliteitszorg als afzonderlijke verantwoordelijkheid belegd bij één van de MT-leden zijnde niet de 
directeur-leidinggevende. De belangrijkste taak vanuit deze rol is de bewaking van de PDCA-cyclus in de 
besluitvorming op vestigingsniveau.  
Daarnaast is ontwikkeling van een lerende, ontwikkelgerichte attitude onderdeel van onze identiteit.  
Vanuit dat perspectief wordt bij alle vestigingen van Terra systematisch intern geaudit, volgens de 
methode van appreciative inquiry (waarderend onderzoeken).  
Doel is om uit te komen bij resultaatverantwoordelijke teams die integraal en methodisch werken aan 
de kwaliteit van het onderwijs, door gericht en open met alle betrokkenen de dialoog aan te gaan en 
verantwoording af te leggen over de verwezenlijkte kwaliteit; deze dialoog en dit 
verantwoordingsbewustzijn vindt horizontaal en verticaal plaats.  
 

7.1 Sponsering 
 
Alle scholen zijn verplicht om in hun schoolplan aan te geven welk beleid ze voeren met betrekking tot 
sponsoring. Binnen Terra wordt op dit moment weinig gebruik gemaakt van sponsoring om haar 
onderwijsactiviteiten mogelijk te maken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Samenvatting schoolplan 

Ambitie en doelen Wat vraagt dit van de leerkracht? Wat vraagt dit van de organisatie? 

Leerlingen: Onderwijs van de toekomst 

We willen meer maatwerk bieden waarin de ontwikkeling 
van de individuele leerling centraal staat. 
 

 In het onderwijs is verbreding of verdieping van de 
lesstof zichtbaar. 

 Reflectie is een substantieel onderdeel van het 
programma. 

 Over 4 jaar heeft de leerling meer keuzemogelijkheden 
in instructie, manier, volgorde en tempo van verwerking 
van de lesstof. 

 De mogelijkheden van ict worden hierbij optimaal benut. 

 De leerling is zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor 
zijn werkplanning. 

 Het onderwijs omvat onderdelen waarin samenwerkend 
leren een prominente rol vervult. 

 

De leerkracht kan verbreding en verdieping in 
het programma aanbieden. 
De leerkracht  heeft zicht op de verschillen 
tussen de leerlingen en kan daar op inspelen.  
De leerkracht vervult een meer coachende en 
begeleidende rol en kan deze goed invullen.  
De leerkracht past werkvormen toe 
waarbinnen samenwerkend leren 
nadrukkelijk aanwezig is. 
 
 

Van onderwijzen naar leren vraagt een 
oriëntatie op/heroverweging van het huidige 
jaarklassensysteem (flexibele 
schoolorganisatie). De school oriënteert zich 
op/heroverweegt het huidige 
jaarklassensysteem en zoekt naar/realiseert 
een flexibele schoolorganisatie. 
Om de keuzemogelijkheden voor leerlingen 
te kunnen vergroten is een goede monitoring 
van de opbrengsten van belang alsmede een 
goed volgsysteem/portfolio.  
Goede ict mogelijkheden zijn onontbeerlijk, 
zowel qua faciliteiten alsmede de inhouden.  
Ict is hiervoor een middel. Het is niet van 
tijdelijke aard en zal niet vrijblijvend worden 
ingezet. 
 

In 2019 kent het (jaar)rooster een talentenmoment; 
leerlingen kunnen daar zelf kiezen met welke onderwerpen 
en/of talenten ze aan de slag willen.  
 

 Ruimte in het programma reserveren waarin 
aangesloten wordt bij interesses en talenten van 
leerlingen. 

 Vakoverstijgende activiteiten met keuzemogelijkheden 
in het vakprogramma of schoolprogramma. 
 

Leerkrachten organiseren in het (eigen of 
gezamenlijke) programma mogelijkheden 
voor de ontwikkeling van interesses en 
talenten.  
Leerkrachten sporen talenten op en benutten 
deze (leerkrachten, leerlingen, ouders). 
Leerkrachten hebben kennis van interesses, 
talenten en hobby’s van leerlingen. 
Leerkrachten begeleiden leerlingen in het 
ontdekken van hun interesses en talenten. 
 

Ruimte in het (jaar)rooster voor 
talentontwikkeling. 
Onderzocht wordt in hoeverre talenten van 
leerlingen onderdeel kunnen uitmaken van 
het ‘plusdocument’. 

We bereiden leerlingen voor op de groene toekomst. 
 

 We werken structureel aan competentieontwikkeling. 

 We volgen de ontwikkeling van de competenties van de 

Leerkrachten zijn meer procesbegeleider 
i.p.v. productbewaker. 
Leerkrachten beschikken over de hiervoor 
vereiste  competenties. 

Organisatie is dienstbaar voor het leren van 
de leerling. 
School verbinden met buitenschools leren. 
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leerling; de school én de leerling leggen dit vast. 

 De leerling verbindt de theorie en de praktijk. 

 De leerling leert binnen en buiten de school. 
 

De leerkracht verankert ontwikkeling van 
competenties en vaardigheden structureel  in 
het onderwijsprogramma. 

Leerlingen ontdekken in een doorgaande leerlijn wat ze 
willen, kunnen en welke keuzes ze het beste kunnen maken 
ten aanzien van hun (leer)loopbaan. 
 

 LOB is de rode draad van het vmbo voor leerjaar 1 tot en 
met 4. Dit gebeurt zowel in een gestructureerde setting 
als integraal binnen het hele leerproces. We werken 
zowel bij de (groene) beroepsgerichte vakken als bij de 
AVO-vakken aan competenties. 

 De leerling is eigenaar van zijn eigen loopbaan. 

 De leerling geeft in toenemende mate zelf vorm aan de 
eigen loopbaan. 

 De leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling 
inzichtelijk maken voor zichzelf en voor anderen door 
middel van een loopbaandossier. 

 We ontwikkelen in samenwerking tussen vmbo en mbo 
een doorlopende leerlijn LOB.  

 Ervaringen van de leerling staan centraal en vormen de 
basis voor reflectie. 

 De mentor is de spil bij LOB. 

 Ouders zijn actief betrokken bij het keuzeproces van de 
leerling. 

 

De leerkracht beschikt over 
coachingsvaardigheden. 
De leerkracht draagt eraan bij dat de leerling 
reflecteert op zijn eigen handelen, kunnen, 
willen, wensen en mogelijkheden.  
De leerkracht werkt samen met ouders bij de 
begeleiding van de leerling in keuzes in de 
(leer)loopbaan. 

Er wordt een keuze gemaakt voor de wijze 
van vastleggen.   
Onderzocht wordt op welke wijze LOB 
onderdeel kunnen uitmaken van het 
“plusdocument”. Zo mogelijk nemen we 
competenties op in het plusdocument. 

De vernieuwing vmbo wordt ingezet voor verwezenlijking  
van eerder genoemde ambities. 
 

 Alle vakken zijn betrokken bij de uitvoering van het 
nieuwe groene examenprogramma, dus ook de 
theorievakken. 

 De leerling kan groene programmadelen en of 
keuzevakken kiezen naar eigen interesse binnen het 
aanbod van de school. 

 We sluiten aan bij de uitstroomkeuzes van de leerlingen 

Leerkrachten denken vakoverstijgend na over 
het onderwijs. 
Leerkrachten integreren (groene) 
beroepsgerichte  en algemene vakken. 
Leerkrachten zijn breder inzetbaar dan in het 
‘eigen’ vakgebied. 
De leerkracht vervult een coachende rol. 
 

Samenwerken met scholen en bedrijven in 
de regio. 
Netwerken benutten en onderhouden (o.a. 
met het bedrijfsleven). 
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en  bij de eisen die het mbo stelt. 

 Leerlingen leren niet alleen binnen de eigen school, 
maar gaan daarvoor ook naar buiten, naar andere 
scholen en/of bedrijven. 

 We zorgen voor goede doorstroom vanuit vmbo-groen 
naar het vervolgonderwijs. 

 

Medewerker: professionaliseren 

Leerkrachten zijn of worden toegerust op de ontwikkelingen 
die we in ons onderwijs voor ogen hebben, zoals beschreven 
in hoofdstuk 4. 
 

 Coachingsvaardigheden. 

 Deskundigheid t.a.v. ontwikkelen 
onderwijsprogramma: differentiatie, 
samenwerkend leren,  
competentiegericht onderwijs, digitale 
didactiek. 

 Vakoverstijgende samenwerking. 

 Bredere inzetbaarheid. 
 

Ons HRM-beleid moet een afspiegeling zijn 
van wat wij willen zien in de klas/met ons 
onderwijs willen realiseren. Wij ontwikkelen 
een HRM-beleid waarbij bewust gestuurd 
wordt op: innovatie (met een sterke visie op 
leren), zelfsturing, bewustwording van de 
eigen bijdrage en omgevingsgerichtheid.  
Komen tot de inrichting van teams, waarbij 
de resultaatverantwoordelijkheid binnen de 
teams is belegd.  
Professionaliseringsbeleid dat er op gericht is 
om zowel kennis als vaardigheden op de 
gebieden van ‘modern onderwijs’ en 
‘verbinding met de regio’ te vergroten.  
 

Participeren 

We willen werken aan een sterkere verbinding tussen de 
school en de omgeving. 
 

 Vernieuwing vmbo-groen vraagt nieuwe afstemming en 
samenwerking met bedrijven, vo-scholen en 
vervolgonderwijs. 

 Ouderbetrokkenheid heeft een vorm waarin de 
onderlinge dialoog speerpunt is. 

 Vmbo-groen leerlingen stromen in voldoende mate door 
naar het groene mbo. 

 

Ondernemerschap. 
Kennis van nieuwe ontwikkelingen 
(vernieuwing vmbo, nieuwe technologieën, 
vak). 
Omgevingsbewustzijn. 
Kennis van het mbo. 
 

Samenwerken en open dialoog met de 
omgeving. 
Als organisatie blijven richten op 
vernieuwingen (ontwikkelingen in het 
onderwijs en maatschappelijke 
ontwikkelingen). 
Er zijn activiteiten om de doorstroom vmbo-

groen naar het groene mbo te vergroten. 


