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0. Schoolgegevens:
Naam:

Newmancollege
R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo-tl

Adres:

Verviersstraat 4, 4826 HT Breda

Tel:

076-5810450

E-mail:

secretariaat@newmancollege.nl

Brinnummer.: 0014SZ

Website:

www.newmancollege.nl

Facebook

https://www.facebook.com/Newmancollege-179812115388354/

Twitter

https://twitter.com/Newmancollege1?lang=nl

Voor uitgebreidere informatie over de kwaliteitsgegevens verwijzen we naar:
https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbarescholen/2847/Newmancollege/categorie/Algemeen
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1. Inleiding
Het schoolplan 2019 - 2023 biedt inzicht in de onderwijsfilosofie, in de onderwijsorganisatie
en in de onderwijsdoelen van het Newmancollege.
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2. Het Newmancollege als waarden-organisatie
Voor het Newmancollege zijn onze kernwaarden de basis van ons handelen. We realiseren
ons dat we als collectief een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van
kinderen in één van de meest bepalende levensfase, die van 12 tot 18 jaar. De kernwaarden
bieden een stevig fundament voor de missie en visie van de school en dienen als leidraad
voor ons algemeen pedagogisch en didactisch handelen. We erkennen daarin vooral de
uniciteit van ieder kind en van iedere medewerker.
Het Newmancollege handelt vanuit de volgende kernwaarden:
 Aandacht
Wij hebben aandacht voor elkaar en zijn mede verantwoordelijk voor eenieders
welbevinden.
 Autonomie
Wij erkennen dat ieder mens wil groeien en daarvoor ruimte en vrijheid van
handelen nodig heeft. Iedere leerling, iedere medewerker verdient deze ruimte.
Deze wordt wel begrensd door de kaders die gesteld worden in het schoolbeleid. De
ruimte en vrijheid houden op waar deze van anderen in het geding komt.
 Vertrouwen
Medewerkers en leerlingen van onze school werken op basis van wederzijds
vertrouwen. Dat tonen we door de dialoog tussen leerlingen, medewerkers, ouders /
verzorgers en externe belanghebbenden te stimuleren.
 Verantwoordelijkheid en verantwoording
Op basis van vertrouwen en de ruimte die we elkaar bieden, neemt ieder van ons zijn
verantwoordelijkheid en legt verantwoording af over zijn handelen.
 Responsiviteit:
Wij zijn in verbinding met partners uit de maatschappelijk-culturele en economische
context van onze school. Samen met de buitenwereld creëren we de mogelijkheden
voor onze leerlingen en medewerkers om te participeren in binnen- en
buitenschoolse verbanden.
Deze kernwaarden liggen ten grondslag aan de missie en de visie van onze school waarbij de
volgende onderscheidende kerncompetenties van de medewerkers / de school benoemd
kunnen worden:


We onderscheiden ons op het gebied van de intensieve samenwerking met de
vervolgopleidingen, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven.



De motivatie, kennis en kunde met betrekking tot begeleiding is groot. Het zorg – en
begeleidingssysteem heeft zich geconsolideerd.



We bieden risicoruimte aan de docenten om het onderwijs tentatief te ontwikkelen. De
geboden ruimte wordt gewaardeerd en professioneel ingevuld.



De cultuur van het Newmancollege is sterk gericht op verbinden en uitdagen.



We zijn een school ‘ in beweging’ en accepteren de zekerheid van een onzekere toekomst.
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3. Missie en visie
3.1. Missie
De missie geeft het bestaansrecht aan onze organisatie. We realiseren ons dat de
persoonlijke ontwikkeling van jongeren niet alleen door ons wordt gefaciliteerd. Wij zijn
mede afhankelijk van een constructieve samenwerking met partners uit onze omgeving.
Daarbij bieden we ontwikkelkansen aan onze leerlingen, begeleiden hen daarin en geven we
ze de ruimte om zich een beeld te vormen van de complexe maatschappelijke context
waarvan zij deel uit maken. Daardoor worden onze leerlingen toegerust voor een
betekenisvolle rol in de complexe samenleving.

3.2. Visie
Onderwijs gaat verder dan de voorbereiding op een diploma. Betekenisvol
maatschappelijk en economisch functioneren in een complexe samenleving vraagt om de
ontwikkeling van relevante competenties. Wij bieden de gelegenheid om deze
competenties te ontwikkelen en geven de leerling verantwoordelijkheid voor zijn keuzes
en voor zijn ontwikkeling. Dat stelt eisen aan de inhoud van ons onderwijs, de
gehanteerde didactische werkvormen, onze pedagogische benadering en de
leeromgeving waarin de leerling en de medewerker functioneert.
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Op basis van onze missie en visie geven en ontwikkelen we onderwijs





waarin de verbinding van het onderwijs met de maatschappelijke en economische
(regionale) context een leidend principe is;
waarin participatie van leerlingen en medewerkers in diverse binnen- en
buitenschoolse contexten (netwerken en ketenverbanden) een essentieel onderdeel
is;
binnen een dynamische, ict rijke leeromgeving.

4. Pedagogisch-didactisch klimaat
We hechten er veel belang aan de leerling voor te bereiden op zijn functioneren in een
complexe samenleving die zich niet meer laat vatten in termen van gesloten en eindige
leerprocessen. De ontwikkeling van het adaptief vermogen om nieuwe kennis te verwerven
en toe te passen is wellicht de succesfactor voor betekenisvol functioneren in de toekomst.
Leren blijft niet beperkt tot toename van geformaliseerde kennis maar draagt ook bij aan de
emotionele, cognitieve en sociale ontwikkeling.
Leren doe je niet alleen en niet alleen op school. Ieder mens leert in relatie tot - en met
anderen en in nauwe relatie met zijn omgeving. Juist om die redenen vinden we het
belangrijk dat de leerlingen relaties aangaan met mensen in en buiten de schoolomgeving en
dat ze participeren in activiteiten die verder reiken dan het alledaagse schoolleven.
Door leerlingen in contexten te brengen die maatschappelijk relevant zijn, kunnen zij
betekenis geven aan datgene wat wordt aangereikt.
Omdat leerlingen nu eenmaal verschillen, bieden we gedifferentieerd onderwijs aan. We
volstaan niet met een collectief arrangement. Daarvoor is de etnische, economisch-sociale
en intellectuele achtergrond van onze leerlingen te groot.
4.1. Pedagogiek van vertrouwen
Het Newmancollege is een relatiegerichte organisatie. We gaan uit van het goede en fouten
maken mag. Onze identiteit wordt verbonden met vertrouwen in medewerkers en leerlingen
vanuit de overtuiging dat de persoonlijke ontwikkeling van ieder van ons gediend is met
vertrouwenwekkend handelen. Vanuit dit vertrouwen bereiken we onze pedagogische en
onderwijskundige doelstellingen met respect voor ieders talent en erkenning van ieders
ontwikkelpunten. In breder perspectief: gewenst gedrag krijgt een podium, ongewenst
gedrag wordt klein gehouden maar mag rekenen op een adequate, corrigerende reactie.
We rekenen niet af op schijnbaar objectieve meetresultaten maar benaderen onze leerlingen
holistisch. We gaan er vanuit dat ieder van ons capaciteiten heeft die ontwikkeld kunnen
worden en waarin je kan excelleren. Dat betekent dat we verder kijken dan de cognitieve
capaciteiten van de leerling, op zoek gaan naar zijn affiniteiten en daarbij aansluiten.
Daarvoor hebben we een uitdagende omgeving waarin het positieve wordt benoemd en
bekrachtigd, waarin betrokkenheid en oprechte aandacht voor de ontwikkeling van de
jongeren het fundament vormen. Wat we in dit kader van ouders / verzorgers verwachten en
wat zij van ons mogen verwachten hebben we vastgelegd in ons pedagogisch manifest.i
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4.2. didactiek van uitdaging en aansluiting
Onze visie geeft aan dat we de leerling in staat stellen om, mede op eigen wijze, vorm en
inhoud te geven aan zijn ontwikkelproces. In didactische en organisatorische zin betekent dat
dat we onze leerlingen:
- een kerncurriculum bieden waarin iedereen naar vermogen de onderwijsinhoudelijke
doelstellingen bereikt;
- op basis van zijn behoeften en capaciteiten extra ondersteuning bieden;
- op basis van zijn capaciteiten en affiniteiten keuzes laten maken in de wijze waarop hij
zijn doelstellingen bereikt;
- in staat stellen het onderwijsprogramma te verdiepen, versnellen en / of te verbreden;
- de leerlingen in de gelegenheid stellen om op basis van affiniteit deel te nemen aan
maatschappelijk relevante activiteiten binnen en buiten het curriculum en binnen en na
de reguliere schooltijden.
De pedagogisch-didactische uitgangspunten van het Newmancollege zijn samengevat in het
volgende overzicht:

Deze uitgangspunten komen voort uit een ontwikkeltraject dat in de periode 2016-2019 is doorlopen
en is gestart met de onderwijsdialoog tussen leerlingen, ouders en medewerkers in het schooljaar
2015-2016. In dit traject is rekening gehouden met het gegeven dat de leerlingenpopulatie van het
Newmancollege gekenmerkt wordt door:
-

een grote diversiteit in etniciteit en sociaal-economische achtergrond;
een relatief groot aantal leerlingen dat een specifiek hulpverleningstraject doorlopen;
een door de profilering van de school hoog percentage leerlingen met bèta capaciteiten
en affiniteiten.
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4.3. het Newmancollege als netwerkorganisatie en ketenpartner
Om onze missie en visie waar te maken, werkt het Newmancollege samen met partners uit
de maatschappelijk-culturele en economische context, bedrijven, maatschappelijke
instellingen, met primair onderwijs, het MBO, het HBO en de universiteiten en met andere
VO scholen, zowel in regionaal als landelijk verband. Het onderwijs op onze school staat in
open verbinding met de omgeving. In de schoolplanperiode 2019-2023 zet de
‘vermaatschappelijking’ van ons onderwijs zich door.
In ketenverband werken we samen met:
- RSV Breda e.o.
- VO netwerk Breda e.o.
- ROC West-Brabant
- Lerarenopleidingen
- Opleiding onderwijsassistenten Vitalis
- Avans Hogeschool
- NHTV
- Universiteiten van Delft, Eindhoven, Antwerpen, Leuven
- Primair onderwijs
Het Newmancollege participeert in de volgende netwerkverbanden:
- Stichting Technasium
- Consortium Bèta Challenge
- Regionale netwerkverbanden die ressorteren onder de stichting Technasium en het
Consortium Bèta Challenge;
- Bedrijvennetwerken
- Netwerk van maatschappelijke instellingen
- Profielenberaad Nederland
- Platform TL
- Leerlab netwerk (-2019)
- Maatwerk programma VO (-2019)
- JetNet en Technet
Het aantal netwerken zal verder worden uitgebreid op basis van onze ambities voor de
periode 2019-2023.
4.4. schoolklimaat
Het schoolklimaat op het Newmancollege wordt als positief ervaren. Uit de jaarlijkse
tevredenheidsonderzoeken blijkt dat zowel op het gebied van veiligheid als ten aanzien van
het pedagogisch klimaat het Newmancollege bovengemiddeld scoort. Dat houden we op peil
door alle geledingen te betrekken bij de ontwikkeling van de school.
Vanuit een positief – kritische houding krijgen leerlingen, medewerkers, ouders en externe
belanghebbenden de gelegenheid om de ontwikkeling van onze school te bespreken en ons
te adviseren met betrekking tot de beleidsontwikkeling. De leerlingenraad, het
leerlingenpanel, de oudercommissie en het ouderpanel zijn gewaardeerde partners.
Maandelijks voert de rector een ‘lunchgesprek’ met een vertegenwoordiging van de
leerlingenpopulatie. We hebben een open, laagdrempelige cultuur waarin ieders mening telt.
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5. De rol van ict in het onderwijsii
Vanuit de geformuleerde missie en visie is een eenduidige conclusie te trekken ten aanzien
van de inzet van leermiddelen. Gestandaardiseerde traditionele methodes voldoen niet aan
de eisen van onderwijs dat meer wordt afgestemd op de individuele affiniteiten en
capaciteiten van de leerling.
Onderwijs ‘op maat’ betekent dat leermiddelen in toenemende mate worden gearrangeerd
door de betrokken docenten. Een opdracht waarvoor de professionaliteit van de docent
wordt aangesproken en zijn beroepsuitoefening gevarieerder en aantrekkelijker wordt
gemaakt. De ingezette maatwerkontwikkeling vraagt om een duidelijke verschuiving in de
verhouding tussen digitale- en folio leermiddelen. Hierbij wordt op termijn een deel van het
budget van de leermiddelen ingezet voor de facilitering van de docenten t.b.v. de
onderwijsontwikkeling.
Dat ICT een rol van betekenis speelt, is evident. Zowel bij het arrangeren van didactisch
gevarieerd onderwijs, het bepalen van didactische werkvormen, het formatief begeleiden en
uiteindelijk summatief beoordelen van de leerlingen biedt ICT kansrijke mogelijkheden.
Nadrukkelijk vermelden we dat ICT hierbij als middel wordt ingezet. Blended learning blijft
het uitgangspunt als het gaat om de inzet van leermiddelen. De persoonlijke relatie tussen
docent en leerling blijft de basis van ons onderwijs.
In dit kader zijn alle medewerkers en leerlingen inmiddels voorzien van een device. De inzet
van ICT mogelijkheden voorziet in tal van mogelijkheden met betrekking tot:
- didactische variatie
- formatief evalueren
- de ontwikkeling van maatwerkprogramma’s
- afstand leren
- de inzet van Virtual en Augmented reality
- gezamenlijk werken aan onderwijsarrangementen in platforms
- inzet van de cloud voorzieningen
- professionalisering van de medewerkers
6. onze ambities 2019-2023
De missie en de visie zijn ambitieus geformuleerd. Ze zijn mede gebaseerd op de
ontwikkelpunten voortkomend uit de afgelopen schoolplanperiode. De volgende twee
aandachtspunten mogen als kern worden gezien voor de ontwikkeling van ons onderwijs in
de komende periode:
o de aanzienlijke vermindering van het aantal afstromers van vwo naar havo en van
havo naar mavo (het enige kwaliteitscriterium waaraan we op dit moment niet
voldoen volgens de norm, zie hiervoor pagina 14);
o de doorontwikkeling van de ingezette transitie van collectief verzorgd onderwijs
naar onderwijs dat zich duidelijker richt op de persoonlijke ontwikkeling van de
leerling in brede zin.
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De eerste aanzet daartoe is gegeven door
o de herformulering van missie en visie,
o het geformuleerde toetsbeleid (van summatief afrekenen naar formatief
evalueren)iii,
o de aangepaste overgangsnormen m.i.v. het schooljaar 2018-2019,
o de gestarte maatwerktrajecten in het kader van verbreding / versnelling
o de herziening van onze begeleidingsstructuur m.i.v. het schooljaar 2019-2020.
In de afgelopen schoolplanperiode is ook een eerste stap gezet in de verschuiving van
regulier en collectief aangeboden onderwijs naar de flexibilisering van de onderwijstijd. In de
periode 2019-2023 zullen flexibilisering van de onderwijsorganisatie en de verdergaande
ontwikkeling van maatwerkprogramma’s stapsgewijs worden geïmplementeerd.
Om de ambities waar te maken is verdere concretisering noodzakelijk. In dit hoofdstuk gaan
we in op de consequenties van de door ons geformuleerde missie en visie voor de
ontwikkeling van de dagelijkse onderwijspraktijk in de periode 2019-2023.
Daarbij gaan we in op de actuele stand van zaken, de gewenste richting en de uiteindelijk te
behalen resultaten in de schoolplanperiode 2019-2013.
Achtereenvolgens komt aan de orde:
 de basiskwaliteit nu en in de toekomst
 de professionele ontwikkeling van de medewerkers
 de organisatie nu en in de toekomst
 de financiële positie van de school
6.1. de huidige en gewenste basiskwaliteit
6.1.1. resultaten
Het onderwijsaanbod is gericht op het bereiken van de kerndoelen in de onderbouw en de
eindtermen in de examinerende fase. Het gehele aanbod is dekkend voor het bereiken van
de wettelijke vereisten. Ons onderwijs wordt gedeeltelijk aangeboden via de vigerende
methoden. In toenemende mate ontwikkelen / arrangeren onze docenten hun eigen
onderwijsaanbod op basis van leerdoeldenken. Uitgaande van eindtermen en kerndoelen
wordt een kerncurriculum ontwikkeld waarbij iedere leerling in staat wordt geacht om zijn
schoolcarrière succesvol te doorlopen.
We volgen de ontwikkeling van onze leerlingen daarbij nauwgezet door middel van:
o voortdurende formatieve evaluatie
o periodieke summatieve toetsing
o reflectiegesprekken
o extern gevalideerde toetsen met name betreffende taal- en
rekenvaardigheidsbeheersing. Voor de talen geldt daarbij het Europees
Referentiekader en voor rekenvaardigheid de beschreven niveaus 2F en 3F.
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De indicatoren behorende bij de basiskwaliteit monitoren we aan de hand van de
doorstroomgegevens onderbouw en bovenbouw, de inspectiecriteria voor de onderbouw en
de kwaliteitscriteria voor de bovenbouw en conform het kwaliteitsbeleid van het
Newmancollege waarin de instrumenten en handelwijze ten behoeve van kwaliteitszorg is
beschreven.
We schetsen de huidige positie en de gewenste positie in 2023 ten aanzien van de
geformuleerde kwaliteitscriteria van de onderwijsinspectie.

Huidige positie

gewenste positie 2023

a. onvertraagde doorstroom onderbouw

Het percentage
van 99% v.w.b. de
onvertraagde
doorstroom
onderbouw wordt
minimaal
gehandhaafd.
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Huidige positie

gewenste positie 2023

b. onvertraagde doorstroom bovenbouw
We zijn tevreden dat we in
al onze afdelingen (ruim)
boven de inspectienorm
zitten.
Ons streven is om in 2023 de
volgende percentages te
bereiken:

Percentage dat niet is gedoubleerd 2017-2018

Vmbo TL:

95%

Havo:

90%

Vwo

90%

c. resultaten examenkandidaten
percentage geslaagden in de afgelopen 3 jaar

Het percentage geslaagden is
de afgelopen jaar
bovengemiddeld. We
handhaven dit percentage
met een ondergrens van 93%
voor alle afdelingen.
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huidige positie

gewenste positie 2023

d. Eindcijfers 2017-2018

Eindcijfers in de afgelopen 3 jaar

De eindcijfers bij het
examen 2018 zijn
bovengemiddeld (mavo en
havo) en iets beneden gemiddeld (vwo). De
driejaarscijfers liggen op of
iets boven het
gemiddelde.
We streven naar boven
gemiddelde eindcijfers
voor alle afdelingen.

e. schooladvies en plaatsing

Het Newmancollege telde in de afgelopen schoolplanperiode een relatief grote afstroom van met
name van havo naar mavo. Dit werd veroorzaakt door een zeer strenge normering bij de
overgangsnormen en het feit dat leerlingen op onze school niet mochten doubleren.
In 2018-2019 zijn daarop maatregelen genomen: de nieuwe overgangsnormen kennen een ruimere
bespreekzone en we rekenen niet af op uitsluitend de behaalde harde resultaten. We kijken naar het
ontwikkelperspectief van een leerling vanuit een holistische benadering.
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Onderstaande grafiek geeft de situatie van het schooljaar 2018-2019.
huidige positie

gewenste positie 2023

Op niveau van basisschooladvies

Boven niveau van basisschooladvies

Onder niveau van basisschooladvies

In 2023 is door de
genomen maatregelen in
de afgelopen
schoolplanperiode en de
transitie (zoals hierna te
schetsen) de afstroom
gedaald.
De leerlingen zitten voor
90% op het niveau van het
basisschooladvies.

f.

doorstroom naar het vervolgonderwijs

Uit de statistieken blijkt dat onze leerlingen uitstromen naar het
bijpassende niveau van vervolgopleidingen.
In 2023 stromen onze
leerlingen uit naar de bij
het examenniveau
passende
vervolgopleiding.
Het succes van onze
leerlingen in de
vervolgopleiding ligt
boven het gemiddelde
van de landelijke
benchmark.

Hierbij plaatsen we de kanttekening dat onze mavoleerlingen voornamelijk doorstromen naar de
MBO 4 opleidingen. Dat is ook ons streven. We maken het vanzelfsprekend mogelijk door te stromen
naar het havo maar het is niet doel van onze school om zoveel mogelijk leerlingen door te laten
stromen naar deze vorm van onderwijs.
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6.1.2. tevredenheid
Huidige situatie
Een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van het onderwijs is de tevredenheid onder leerlingen,
medewerkers en ouders. In 2019 zijn de resultaten, afgezet tegen het landelijke gemiddelde, voor
alle tevredenheid enquêtes positief.
De ouderenquête 2019 is afgenomen onder alle ouders en heeft een relatief hoge respons gekend.
Op alle terreinen scoren we (ruim) boven de landelijke benchmark.
Tevredenheid ouders 2019 (algemeen)
Domein
Verantwoording en dialoog
Aanbod
Zicht op begeleiding
Zicht op ontwikkeling
Veiligheid vensters ouders VO

Newmancollege
6,87
7,52
7,5
7,12
8,57

Benchmark landelijk
6,62
7,33
7,19
6,85
8,32

De leerlingentevredenheid is in 2019 gemeten onder de leerlingenpopulatie van het derde leerjaar.
Ook daar zien we een score die we positief mogen noemen. We scoren op nagenoeg alle aspecten
boven de benchmark.
Tevredenheid leerlingen 2019
Domein
tevredenheidsscore

Newmancollege
7,23

Benchmark landelijk
7,14

Voor een uitgebreid overzicht van de resultaten per domein en de daarbij behorende deelvragen
verwijzen we naar: www.scholenopdekaart.nl
Tevredenheid medewerkers 2017
Ook de uitslag van de laatste enquête onder onze medewerkers (2017) levert een positief beeld op,
Hierbij de score op de hoofdvraag afgezet tegen de landelijke benchmark:
Domein
Algemene tevredenheid

Newmancollege
8,04

Benchmark landelijk
7,68

Gewenste situatie 2023
De resultaten van de tevredenheid enquêtes liggen boven de landelijke benchmark. We streven
ernaar om op de volgende terreinen ruim boven de benchmark te scoren:
o aanbod
o didactiek
o begeleiding
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6.1.3. schoolklimaat en veiligheid
Met betrekking tot schoolklimaat en veiligheid baseren we ons beleid op de protocollen en
procedures die zijn vastgelegd door de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o.
Binnen de school functioneert een ‘commissie veiligheid’ die zowel de fysieke als de mentale
veiligheid onder leerlingen en medewerkers monitort. Jaarlijks wordt een Risico-analyse opgesteld
waarin de diverse aspecten van veiligheid worden doorgelicht.
Ten behoeve van de mentale veiligheid werkt de school met counselors, ambulante begeleiders en
interne vertrouwenspersonen. De ondersteuningscoördinator (voorheen zorgcoördinator) heeft ook
de taak van anti-pestcoördinator. Betrokkenen zijn lopende het schooljaar zeer regelmatig met
elkaar in overleg over lopende casussen en worden daarin bijgestaan door externe deskundigen (o.a.
‘Jeugd en Gezin’ en een gedragswetenschapper). Zij vormen samen het ‘Begeleidings- en
AdviesTeam’ van de school en zijn mede verantwoordelijk voor de communicatie naar- en de
samenwerking met mentoren, docenten en ouders. Daarnaast werken afdelingsleiders, mentoren en
afdelingsteams aan een passend pedagogisch-didactisch klimaat binnen de afdelingen.

schoolklimaat en veiligheid: meting 2018

2019: zie onder tevredenheid

Gewenste situatie 2023
De enquêtes zijn positief. We streven ernaar om in 2023 op alle domeinen en de daarbinnen
onderscheiden categorieën boven de landelijke benchmarkt te scoren. Op basis van de uitslagen van
de jaarlijkse enquêtes wordt een risico-analyse gemaakt en een prioritering van aandachtspunten
aangebracht.
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6.2. aanbod
Huidige positie
Het Newmancollege heeft een breed aanbod aan reguliere, bij regelgeving vastgelegde vakkeniv
waaruit door de leerlingen aan het eind van leerjaar 3 een keuze wordt gemaakt op basis van
capaciteiten en affiniteiten. De secties zijn verantwoordelijk voor de doorlopende leerlijn naar het
eindexamen. Zij stellen vast welke doelen in een jaar behaald moeten worden, op welke wijze
getoetst wordt of de doelen zijn behaald en welke maatregelen / activiteiten noodzakelijk zijn om de
doorlopende ontwikkellijn te borgen.
Daarnaast kent het Newmancollege
 enkele vakken die door de school zelf zijn ontwikkeld:
o Design & Multimedia
o Natuur & Techniek brugklas
o Bèta Challenge Programma (momenteel als experimenteel examenvak
Technologie & Toepassing ingeroosterd)
 Een breed aanbod aan verrijkingsprogramma’s dat na schooltijd wordt aangeboden in de vorm
van X-tijd.
 Projectweken die onder de verantwoordelijkheid van de afdelingsteams vallen.
 Specifieke trajecten met nadruk op maatschappelijke relevantie zoals
o stages
o Model European Parliament
o Award for Young People
o Jeugd en Politiek
het buitenschoolse aanbod leidt tot ongekende resultaten
FTC team (First Tech Challenge) zevende
op wereldkampioenschappen in Detroit

Optreden tijdens
Newman Star Event
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maatschappelijk relevante acties verrijken de leerling

Ondersteuning
Binnen het huidige aanbod wordt ondersteuning gegeven in de vorm van de O-uren
(ondersteuningsuren) voor de leerlingen van leerjaar 1 tot en met 3. Binnen het
ondersteuningsaanbod worden taal- en rekenvaardigheid programma’s aangeboden. Voor de
begeleiding van maatwerktrajecten is nog geen structurele voorziening noch voor de ondersteuning
van de bovenbouwleerlingen.
burgerschapsvorming
Specifieke aandacht is er voor de ‘burgerschapsvorming’. Wij zien burgerschapsvorming als integraal
onderdeel van ons curriculum. Natuurlijk wordt er separaat aandacht besteed aan
burgerschapsvorming in de vakken, met name geschiedenis, aardrijkskunde, economie en
maatschappijleer. Voor ons is echter de participatiegedachte veel meer sturend in de ontwikkeling
van burgerschap. In het schoolplan wordt daar meerdere keren aan gerefereerd.
Gewenste positie in 2023
We stellen de volgende doelen vast:
1. In het kader van maatwerkprogramma’s (versnelling, verbreding,
verdieping, ondersteuning) zijn er voor alle reguliere examenvakken
programma’s ontwikkeld waaraan leerlingen die dat kunnen en willen
deel kunnen nemen.
2. Het aanbod van maatwerkprogramma’s staat open voor alle
leerlingen, zowel onderbouw als bovenbouwleerlingen.
3. In 2023 is er een duidelijk onderscheid tussen:
a. Het aanbod van een kerncurriculum waarin de leerlingen in staat
zijn om de kerndoelen c.q. de eindtermen te halen en het examen
succesvol af te ronden.
b. Een flexibel curriculum waaraan leerlingen kunnen deelnemen op
basis van hun affiniteiten en resultaten. Het flexibel in te vullen
deel van het onderwijs is minimaal 20% van de voorgeschreven
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onderwijstijd (respectievelijk 3700 (mavo), 4700 uur (havo) en
5700 uur (vwo).
In het flexibel deel van het aangeboden onderwijs is ruimte voor:
- Ondersteuning bij achterstanden
- Begeleiding van maatwerkprogramma’s gericht op
versnelling en verbreding
- Verrijkingsprogramma’s
Het flexibele deel van de onderwijstijd wordt in de organisatie
vertaald naar banduren. In de loop van de schoolplanperiode breidt
het aandeel van de banduren zich uit t.o.v. het vastgestelde
roosterbestanddeel. We streven naar minimaal 25-30 % flexibiliteit.
4. Het programma-aanbod dat valt onder de X tijd wordt verder
uitgebreid en beslaat zowel:
a. Cultureel aanbod
b. Bèta-technisch aanbod
c. Maatschappelijk georiënteerd aanbod
d. sport
Met de flexibilisering van ons onderwijs beogen we de leerling meer verantwoordelijkheid te geven
ten aanzien van zijn eigen ontwikkelproces. De relatieve autonomie van de leerling wordt erkend als
belangrijke stimulans voor de motivatie van de leerling. Hiermee krijgen de drie aspecten die
fundamenteel worden geacht voor een stimulerende leeromgeving meer aandacht:
o
o
o

de behoefte aan verbondenheid (relatie, de pedagogische benadering)
de behoefte zelf beslissingen te mogen nemen (autonomie, de zekere mate van zelfsturing)
de erkenning van je capaciteiten (competentie, de waardering voor jou als persoon)

Onderwijstijd
huidige positie
Het kader voor ons onderwijs wordt gevormd door de wettelijke voorschriften met betrekking tot
het aanbod en de daarvoor geldende onderwijstijd. De minimale onderwijstijd is voor:
TL:
3700 uur
Havo: 4700 uur
Vwo: 5700 uur
Tot op dit moment is de onderwijstijd voornamelijk ingericht op basis van het collectief aanbod dat
zich laat kenmerken door een klassieke eenheid van tijd, plaats en handeling. We houden
onvoldoende rekening met de verschillen in aandachtbehoefte, interesse en capaciteit van de
leerlingen.
gewenste positie 2023
Het onderwijs biedt op dit moment elke leerling de gelegenheid om binnen het voorgeschreven
aantal uren onderwijs de doelstellingen te bereiken maar het is voor ons te statisch, eenvormig. Zoals
uit het schoolplan blijkt zullen we binnen de onderwijstijd een gedifferentieerd aanbod ontwikkelen
waarbij de eenheid van tijd, plaats en handeling gedeeltelijk doorbroken gaat worden. Het flexibele
deel van de onderwijstijd neemt in de komende periode gestaag toe tot 25-30% van de totale
onderwijstijd.
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Van belang is ook om de summatieve toetstijd uit de reguliere lessen te halen. Hierdoor wordt veel
effectieve onderwijstijd gevonden.
6.3. zicht op ontwikkeling: van cijfermatig afrekenen naar formatief evalueren
Huidige positie
Op dit moment wordt de ontwikkeling van de leerlingen digitaal inzichtelijk gemaakt door een
cijferadministratiesysteem. De overige informatie met betrekking tot motivatie, studiehouding,
attitude en persoonskenmerken wordt in het leerlingvolgsysteem opgenomen. In de afgelopen
schoolplanperiode is een begin gemaakt met de transitie naar een meer op de individuele
ontwikkeling gerichte ontwikkeling, begeleiding en beoordeling. v
Zowel het geformuleerde toetsbeleid als de ingrijpende aanpassing van de overgangsnormen bieden
de basis voor de transitie naar een dominante rol van formatieve evaluatie. We rekenen niet af op
korte termijn prestaties maar gaan gezamenlijk op zoek naar de verbinding tussen capaciteiten en
affiniteiten van de leerling om een passend ontwikkeltraject aan te bieden. Binnen dit
ontwikkeltraject staan aandacht en reflectie centraal.
Schematisch kunnen we de transitie als volgt in beeld brengen:

We gaan hierbij uit van een holistische benadering van de leerling. De vier aspecten van
competentie-ontwikkeling (kennen, kunnen, willen en zijn) worden gekoppeld aan het
ontwikkelperspectief van de leerling.
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Gewenste positie in 2023
In 2023 zijn de volgende doelstellingen bereikt:
1. Leerlingen worden procesmatig intensief begeleid in de reguliere lessen en in de
flexibele onderwijstijd. De begeleiding is gericht op het, in dialoog met de leerling,
inzichtelijk maken van zijn positie in het ontwikkelproces. Het reflectieve gesprek
met de leerling staat centraal.
2. De leerling wordt summatief getoetst op het moment dat hij daarvoor goed is
voorbereid. Hier ligt een belangrijke verantwoordelijkheid van de leerling. Naast de
reguliere lessen maakt hij, indien noodzakelijk, optimaal gebruik van de flexibele
onderwijstijd die hem ter beschikking staat.
3. De medewerkers van onze school hebben zich geprofessionaliseerd in formatieve
en summatieve toetsing.
4. Het gebruik van ict is geïntensiveerd in het begeleidingsproces en in de formatieve
en summatieve toetsing.
5. In toenemende mate is er aandacht voor de competentie-ontwikkeling binnen het
voortgezet onderwijs. De maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben
gevolgen voor het onderwijs dat jongeren moet voorbereiden op hun functioneren
in een complexe samenleving.
Voor ons betekent dit dat in de komende schoolplanperiode, naast de wettelijk
vereiste doelstellingen, de competentie-ontwikkeling een centrale plaats krijgt.
Daarbij leggen we de nadruk op o.a. de volgende doorstroomrelevante
competenties:
o het adaptief vermogen om nieuwe kennis te vinden, selecteren, te verwerken en
toe te passen
o systematische probleemoplossing
o creativiteit
o plannen & organiseren
o ict vaardigheden
o samenwerken
o competenties in het kader van het functioneren als positief-kritisch burger
In de schoolplanperiode zal, in samenhang met de ontwikkeling van een persoonlijk
ontwikkeldossier, de competentie-ontwikkeling op bovenstaande terreinen in toenemende
mate de kern zijn van het onderwijsaanbod.
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7. Pedagogisch-didactisch handelen van medewerkers
7.1. professionalisering
Naast de pedagogische benadering van leerlingen is didactische variatie een succesfactor van
betekenis. Omdat onze school werkt met blokken van 70 minuten is didactische variatie sowieso een
essentieel onderdeel van ons onderwijsbeleid. Daarnaast is het streven naar maatwerk een extra
impuls om de didactische variatie te intensiveren. In dit kader bieden we ruim gelegenheid aan onze
medewerkers om zich te professionaliseren en met elkaar expertise te delen.
In pedagogisch opzicht verwachten we van elke medewerker een positieve benadering van de
leerling gericht op het ondersteunen van zijn capaciteiten en affiniteiten conform het gestelde in 4.1.
Het promotiebeleid van het Newmancollege is afgestemd op de doelstellingen die we hebben
geformuleerd. Promotie vindt plaats op basis van opgebouwde expertise en de rol van de betrokken
medewerker in de ontwikkeling van ons onderwijs dat voldoet aan de door ons geschetste
ontwikkeling.
We ontwerpen jaarlijks, mede op basis van de wensen van docenten en de
professionaliseringsbehoefte van de organisatie, een uitgebreid aanbod aan
professionaliseringsactiviteiten. vi
Daarnaast hebben de docentcoaches, de toetscoaches en het begeleidings- en adviesteam (BAT) een
rol van betekenis in de begeleiding van de nieuwe docenten (3 jarig inductieprogramma).
instrumenten
De bekwaamheid van onze medewerkers wordt gemonitord door:
o een cyclus van op ontwikkeling gerichte gesprekken tussen leidinggevende en medewerker
gericht op de optimalisering van het functioneren;
o participatie in professionaliseringstrajecten
o onderwijs-ontwikkelactiviteiten
o een periodieke evaluatie door de leerlingen met betrekking tot het functioneren van de
onderwijsgevenden;
o acht docentcoaches die op individuele basis ondersteuning geven aan collega’s op basis van
de gestelde hulpvraag;
o 13 toetscoaches die de medewerkers ondersteunen met betrekking tot de kwalitatieve
(summatieve) toetsing.

Gewenste situatie 2023
Onderwijs op maat kan niet worden bereikt zonder een professionaliseringsslag van al degenen die
direct of indirect betrokken zijn bij het primaire proces. We hebben daarbij verwezen naar het eerder
aangehaalde professionaliseringsplan.
Onderwijs op maat is een eindproduct van een complex aan ontwerp- en coachingsactiviteiten. De
medewerkers werken in collectief verband aan de volgende onderdelen in de periode 2019-2023:
o Leerplan op basis van leerdoelen die door alle leerlingen binnen het voor hen geldende
niveau moeten worden bereikt (leerdoeldenken);
o ontwerpen van het onderwijsaanbod (kerncurriculum) op basis van de leerdoelen;
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ontwerpen van een gedifferentieerd aanbod voor leerlingen die behoefte hebben aan
ondersteuning, verdieping, verrijking, versnelling
de competenties van een docent / leerlingbegeleider om te komen tot een adequate
formatieve evaluatie met de leerling waarbij de ontwikkeling van de leerling zichtbaar is
en blijft;
de eigen competentie om kwalitatieve summatieve toetsen samen te stellen, te
waarderen en te beoordelen;
de eigen competentie om de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de
leerling onderbouwd te communiceren met het reflectieve gesprek met de leerling en de
ouders als middel;
daarnaast is in het kader van de toenemende betekenis van ict-toepassingen per sectie
een e-coach opgeleid.

Het gehele proces van professionalisering wordt intern en extern begeleid. Externe begeleiding
wordt aangereikt op het terrein van:
o leerdoeldenken
o arrangeren van gedifferentieerde ontwikkelroutes
o ontwikkeling van maatwerkprogramma’s bij versnellingstrajecten
o formatieve evaluatie
Intern worden docentcoaches, e-coaches en toetscoaches ingezet. Daarnaast worden jaarlijks
bijeenkomsten georganiseerd voor kennisdeling en ervaringsuitwisseling. In 2023 is het voltallige OP
geprofessionaliseerd op de genoemde terreinen.
7.2. personele bezetting
7.2.1. onderwijzend personeel
Het Newmancollege kent een relatief jong onderwijs-gevend personeelsbestand. De leeftijdsopbouw
laat het volgende beeld zien (2018-2019).

De leeftijdsopbouw geeft ruime mogelijkheden om te komen tot kennisdeling. Het relatief grote
aantal jongeren kan terugvallen op de ervaring van onze senior docenten.
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Specifiek besteden we aandacht aan een zorgvuldige, evenwichtige samenstelling van ons
personeelsbestand. Met name de behoefte aan ondersteunend personeel neemt toe. We werken
daarom nauw samen met de lerarenopleiding Fontys en met de opleiding voor onderwijsassistenten
Vitalis van ROC West-Brabant.
Het huidige beleid is gericht op een volledige bezetting van het onderwijs gevend personeel (OP) met
bevoegde docenten. We stimuleren binnen de door ons gestelde kaders dat docenten een nieuwe
bevoegdheid halen dan wel een eerste graad bevoegdheid halen.
Door de spanning op de arbeidsmarkt slagen we er niet volledig in met uitsluitend bevoegde
docenten te werken. Een zeer beperkt percentage is onder-bevoegd dan wel onbevoegd (score is
boven de benchmark).

Naast de spanning op de arbeidsmarkt vraagt de transitie van ons onderwijs ook een heroriëntatie
op de personele bezetting. In toenemende mate zien we functie- taak en roldifferentiatie optreden
om te voldoen aan een kwalitatieve bezetting voor ons onderwijs.
Hier geldt met name dat de geïsoleerde positie van de docent doorbroken dient te worden. We
mogen niet verwachten dat één persoon kan voldoen aan alle vragen, wensen en eisen die zowel
vanuit de eigen organisatie als vanuit de toenemende externe druk worden gesteld.
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Gewenste situatie 2023
Door het onderwijs te richten naar maatwerk, de verbinding met de economisch-maatschappelijke
context en door de te verwachten onderwijskundige hervormingen (waaronder de implementatie
van curriculum.nu, de invoering van praktijkgerichte vakken in mavo en havo) is de behoefte aan een
gedifferentieerde personeelsbezetting groot.
In de afgelopen periode hebben we vastgesteld dat door de cumulatie van taken bij
onderwijsgevenden het noodzakelijk is om te komen tot een herschikking ervan: de docent naar de
kerntaak = het ontwikkelen en geven van kwalitatief uitstekend onderwijs.
Daarbij wordt de docent bijgestaan door gekwalificeerd personeel op o.a. de volgende terreinen:
o afname van toetsen
o individuele begeleiding
o groepsbegeleiding
o ondersteunende taken tijdens de lessen
Hierbij kan onder meer gebruik worden gemaakt van de volgende categorieën personeel:
o
o
o
o
o

onderwijsassistenten
stagiaires van de lerarenopleiding
ambulante begeleiders (sociaal-emotionele begeleiding, executieve functies, sociale
vaardigheden)
beroepsbeoefenaren uit het bedrijfsleven en uit de maatschappelijk-culturele arbeidsmarkt
studenten in de HBO opleidingen (in het kader van hun maatschappelijke opdracht)

De verdeling van de personele bezetting binnen het primaire proces zal naar schatting een
verschuiving teweeg brengen in de verhouding tussen onderwijzend- en onderwijsondersteunend
personeel. Als richtgetal nemen we de volgende verhouding tussen OP en OOP: 75% - 25%. Daar
waar sprake is van de inzet van docenten, streven we naar 100% bevoegd personeel.
consistentie in maatwerk
We streven in ons onderwijs naar maatwerk voor leerlingen. Tegen deze achtergrond en tegen de
achtergrond van toenemende functie- en roldifferentiatie is het vanzelfsprekend dat in de komende
schoolplanperiode ook het personeelsbeleid en de facilitering van het personeel wordt doorgelicht
en aangepast op de trend van maatwerk. Aspecten die daarbij zeker aan de orde komen zijn:
o gedifferentieerde opslagfactor voor docenten (kwantitatief en kwalitatief onderscheid)
o incidentele beloningsstructuur versus promotie
o analyse werkzaamheden: kerntaak en ondersteunende taken
o toeleidingstraject inzet op capaciteit en affiniteit van medewerkers
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voorbeeld van algemeen geaccepteerde onrechtvaardigheid in gelijke opslagfactor

7.2.2. personele bezetting: onderwijsondersteunend personeel (OOP)
De onder 7.2.1. verwachte ontwikkeling vraagt ook om een diverse samenstelling van het OOP. Naast
de facilitaire dienstverleners komt er meer vraag naar ondersteuners binnen het primaire proces.
Categorieën die daarin een intensievere rol gaan spelen zijn vermeld bij 7.2.1.
7.2.3. personele bezetting: management
Het management bestaat op dit moment uit:
 de rector
 3 conrectoren met ieder een verantwoordelijkheid voor een specifiek beleidsterrein (onderwijs,
personeel, facilitair/beheer/financiën)
 4 afdelingsleiders (brugklas, mavo, havo, vwo), ieder verantwoordelijk voor met name de
dagelijkse gang van zaken in de afdeling, de communicatie en de verantwoordelijkheid voor de
onderscheiden teams (gemiddeld 22 personen per team)
De rector en de conrectoren vormen daarbij de directie. De directie en de afdelingsleiders vormen
samen de schoolleiding. Op dit moment kent de directie 2 mannen en 2 vrouwen en het
afdelingsleidersteam 3 mannen en 1 vrouw. We streven naar een evenwichtige verdeling van
mannen en vrouwen in het management conform artikel 32d WVO .
In de afgelopen periode is er intensief aandacht gegeven aan de organisatie ontwikkeling. Door de
transitie van ons onderwijs is een heroriëntatie op de managementstructuur en de daarbij
behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden noodzakelijk. Met nam de strikte
scheiding tussen beleid en beleidsvoorbereiding (directie) en tactisch en operationeel functioneren
(afdelingsleiders) leidt tot teveel onduidelijkheden. Daarnaast krijgen de afdelingsleiders een steeds
duidelijker rol in de onderwijsontwikkeling binnen de school c.q. de afdeling en de personele
begeleiding en beoordeling.
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Gewenste situatie 2023
organisatie
Er is in de periode 2019-2023 een grondige heroriëntatie geweest op de verantwoordelijkheid van
het management, de taken en de daarbij behorende bevoegdheden. Dat heeft geleid tot een
organisatiemodel waarin niet de positie maar de persoonlijke kwaliteiten leidend zijn voor de inzet,
de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van het management lid.
7.2.4. Leiderschap
Het leiderschap ontwikkelt zich tot ‘participatief leiderschap.’ Dit omvat meerdere aspecten van de
sturingsfilosofie van de school.
o
o
o
o

we zetten mensen in op capaciteit en affiniteit ongeacht de formele positie binnen de
organisatie; leiderschap wordt bepaald door kennis, kunde en ervaring
we faciliteren ieders professionele ontwikkeling passend binnen de kaders van het
schoolbeleid;
management en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk en trekken samen op in
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering;
we zijn met elkaar in gesprek, de formele gesprekscyclus maakt plaats voor een
voortdurende reflectieve dialoog; verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording
zijn daarvan de kern.

8. Algemene aandachtspunten 2019-2023
8.1. Praktijkvorming en LOB portfolio
In de brief van de VO Raad aan het Ministerie van OCW van 21 januari 2019 wordt geadviseerd om in
de samengevoegde leerweg TL/GL en in de havo een praktijkgericht programma aan te bieden. De
praktijkgerichte componenten bieden we aan op de mavo afdeling (Bèta Challenge Programma met
het daarop gebaseerde experimentele vak Technologie & Toepassing) en in het havo en vwo het vak
O&O (voor de leerlingen die hebben gekozen voor het technasium).
Praktijkgericht onderwijs is een terecht geconstateerde leemte. Met name de loopbaan oriëntatie
moet binnen dit aanbod een spilfunctie krijgen. Op onze school wordt hieraan op 2 manieren
gewerkt:
1. via de lijn van het reguliere kernaanbod al of niet multidisciplinair ingericht en
2. via de lijn van het decanaat en de mentoren: mentorlessen, reflectiegesprekken,
ervaringsgerichte activiteiten in de context van bedrijven en maatschappelijke instellingen,
oriëntatie programma’s in het vervolgonderwijs.
Binnen het BCP en het technasiumonderwijs staat praktijkvorming c.q. -oriëntatie al centraal. In de
komende schoolplanperiode is de ontwikkeling van de loopbaan oriëntatie van leerlingen een
integraal onderdeel en basis voor van de transitie van collectief onderwijs naar op de persoonlijke
ontwikkeling van de leerling gericht onderwijs.
In de schoolplanperiode wordt door alle leerlingen een portfolio ontwikkeld waarin zij hun
ontwikkeling zichtbaar maakt. Het betreft hier zowel alle schoolse als niet- schoolse vorderingen,
ervaringen en reflecties.
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8.2. van mono-vakken naar multidisciplinair onderwijs
Met bovengemiddelde belangstelling volgt onze school de ontwikkelingen van curriculum.nu De
herijking van de kerndoelen en eindtermen voor het VO geven ons de mogelijkheid om in
toenemende mate interdisciplinair c.q. multidisciplinair onderwijs te ontwerpen. Een eerste aanzet
daartoe is geïnitieerd in de afgelopen schoolplan periode (ontwikkeling van science). In de komende
schoolplanperiode wordt ernaar gestreefd ook voor de culturele en maatschappij vakken (humanics)
te komen tot meer geïntegreerd onderwijs op basis van de uitkomsten van curriculum.nu.

8.3. Kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur, horizontale en verticale verantwoording
Het gehele stelsel van kwaliteitszorg- kwaliteitscontrole- kwaliteitsverbetering is gebaseerd op ons
kwaliteitszorgsysteem waarbij de volgende indicatoren een rol spelen:
- het wettelijk vereist aanbod;
- de resultaten van ons onderwijs (scholen op de kaart / vensters voor
verantwoording);
- de tevredenheidsonderzoeken;
- de externe auditverslagen
- de cyclus leerlingbesprekingen
- het overleg in het Begeleidings- en Adviesteam van de school
Ieder van ons is medeverantwoordelijk voor de resultaten en legt verantwoording af over zijn
bijdrage. Zoals uit de resultaten blijkt, zijn de resultaten op orde. Dat ontslaat ons niet van onze
verantwoordelijkheid deze te optimaliseren. Met de name de beschreven transitie van ons onderwijs
van collectief arrangement naar onderwijs dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling en
begeleiding van leerlingen vraagt van ons een extra investering.
In de ontwikkeling van governance is het van belang de horizontale verantwoording van
onderwijsinstellingen verder te ontwikkelen. De horizontale verantwoording kent drie functies.
a. het dient als instrument om het draagvlak van de organisatie te borgen door
belanghebbenden direct te betrekken bij de beleidsontwikkeling van de instelling. Welke
wensen leven er in de context van de instelling?
b. het dient om het verticaal toezicht te beperken tot proportioneel toezicht. Hoe beter de
horizontale verantwoording is geregeld hoe minder verticaal toezicht noodzakelijk is. We
zetten ons in op minimaal het behoud van het basistoezicht.
c. Het dient als instrument om de organisatie te professionaliseren. Het bevordert het
bewustzijn van het belang van de maatschappelijke context en geeft de ontwikkelpunten van
de organisatie aan.
Geleidelijk ontwikkelt het maatschappelijk middenveld zich tot een netwerk van
samenwerkingsverbanden. Hiërarchische structuren worden verdrongen door netwerken en
ketenverbanden. Ook de verschillende vormen van publiek-private samenwerking zijn een uiting van
een tendens waarbij netwerken en ketenverbanden een ordenend principe zijn geworden in de
onderwijsontwikkeling.
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De verantwoording en de beïnvloedingslijnen zijn daarbij niet altijd even duidelijk. In het stelsel van
governance op instellingsniveau zal daarom aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze
lijnen lopen en op welke wijze verantwoording wordt afgelegd.
Zoals in de missie / visie van het Newmancollege is aangegeven is ons beleid erop gericht onze
maatschappelijke opdracht in alle opzichten te realiseren. De maatschappelijke opdracht komt tot
stand in een interactief proces met onze directe belanghebbenden. Deze zijn onder te brengen in de
volgende groepen:
 leerlingen
 ouders
 personeel
 bestuur
 het primair onderwijs
 het vervolgonderwijs (ROC, HBO, universiteiten)
 de samenwerkingsverbanden waarin het Newmancollege participeert;
 de professionele hulpverleningsorganisaties, leerplichtambtenaar van de Gemeente Breda
waarmee het Newmancollege samen de ketenverantwoordelijkheid draagt voor leerlingen
met specifieke hulpvragen.
Ieder van hen speelt een actieve rol in ons kwaliteitszorgsysteem.Voor een uitgebreide toelichting
verwijzen we u naar de bijlage ‘kwaliteitszorg.’
9. financieel beheer
Het financieel beheer van de school is gericht op een verantwoorde en ter zake dienende
aanwending van middelen. Hierbij gelden de volgende richtlijnen





continuïteit: het financieel beheer is erop gericht de continuïteit van ons onderwijs en de
kwaliteit ervan te waarborgen.
doelmatigheid: het Newmancollege wendt de middelen voor minimaal 90% aan ten behoeve
van het primaire proces. Overheadkosten worden tot een minimum beperkt.
rechtmatigheid: de middelen worden aangewend voor de in de statuten van de Stichting
Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda e.o. vastgestelde doelstellingen.
ouderbijdrage: de ouderbijdrage is vrijwillig conform de daarvoor gestelde richtlijnen in wet- en
regelgeving. Voor specifieke trajecten en activiteiten wordt aan de ouders een bescheiden
bijdrage gevraagd (technasium, excursies, introductie-activiteiten). Om discriminerende effecten
te vermijden kent de school de mogelijkheid tot kwijtschelding dan wel een betalingsregeling. In
voorkomende gevallen worden de ouders / verzorgers doorverwezen naar de Stichting Leergeld.
In de komende periode wordt een spaarregeling ontworpen waarmee een concentratie van
financiële lasten bij ouders wordt vermeden.
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De onderwijsontwikkeling en daarbinnen de samenwerking van publieke en private instellingen, leidt
ook tot een mogelijke geldstroom vanuit de private sector naar een semi-publieke instelling. Daar
waar sprake is van bedrijfssponsoring, is het door de school vastgestelde protocol van toepassing.
Kern ervan is dat sponsoring in welke vorm dan ook geen invloed mag hebben op de regiefunctie van
de schoolleiding op de volgende terreinen:
o het primaire proces
o personeelsbeleid
o financieel beheer
o organisatie van het onderwijs
o leeromgeving
Hiermee borgen we de kernfunctie van ons onderwijs en dat doen we
op eigen wijze.

Bijlagen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

pedagogisch manifest Newmancollege
leermiddelenbeleid
aanbod van vakken
professionalisering medewerkers
kwaliteitszorg
leerlingenstatuut
mediaprotocol
pestprotocol
toetsbeleid
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10. Samenvatting: kernpunten in samenhangend verband
Onderwijs
Maatwerk:
ontwikkeling gedifferentieerde
programmalijnen.

Personele consequenties
Professionalisering
leerdoeldenken
Ict vaardigheden / e-coaches
Arrangeren onderwijs
Gedifferentieerde begeleiding:
inzet OP-OOP-studentenleerlingen-externen

Herindeling collectieve
contacttijd versus flextijd

Formatieve evaluatie

Van monovak naar
multidisciplinair onderwijs
curriculum.nu

Participatief onderwijs

Kerntaak versus
ondersteunende taken
Functie- en rol differentiatie
Samenstelling personeel,
andere verhouding OP - OOP
Promotie- en
beloningssystematiek
Van rigide promotie naar
flexibele, tijdelijke beloning
Professionalisering
externe begeleidingstrajecten
interne kennisdeling
schoolbezoeken
Samenwerking
Vakoverstijgende thema’s
Science, humanics, art als
verbindende leergebieden
Relatie met economische en
maatschappelijke context.
Verbinding met economische
en maatschappelijke context

Financiële consequenties
Budget professionalisering
Ict omgeving
Huisvesting: gedifferentieerde
werkruimten (Building)
Bekostiging collectief aandeel
en flexibel aandeel van de
onderwijstijd

Analyse personeelskosten:
Gedifferentieerde opslagfactor
Verhouding OP-OOP: verdeling
personeelsbudget
Consequenties voor
verhouding LB/LC/LD in beeld

Budget professionalisering
Leermiddelenbeleid: van
methodes naar ontwikkeltijd

Budget netwerk &
ketensamenwerking

Organisatie primair proces
De organisatie van het primair proces is gericht op een andere verhouding tussen collectieve
contacttijd en flextijd.
Management
De managementstructuur wordt aangepast aan de ontwikkeling van en binnen het primair proces.
Er is daarbinnen sprake van kerntaken en ondersteunende taken. Dat geldt ook voor de
ontwikkeling van de managementstructuur voor wat betreft de verdeling tussen
beleidsverantwoordelijkheid en stafverantwoordelijkheid.
Leiderschap
Leiderschap is consistent met de ontwikkeling van het onderwijs. Dat betekent o.a. dat leiding
wordt gegeven op basis van capaciteit, niet op basis van formele positie.

33

schoolplan 2019-2023

11. Noten
i

Het pedagogisch manifest wordt als bijlage toegevoegd.
Hierbij verwijzen we naar het document ‘leermiddelenbeleid’
iii
Zie de bijlage : ‘toetsbeleid’
iv
Zie hiervoor de bijlagen
v
Hierin zien we een bevestiging in het advies van de Onderwijsraad d.d. 13 december 2018
Toets wijzer. Naar een eigen(tijdse) wijze van toetsen en examineren
vi
Zie hiervoor: scholingsaanbod Newmancollege
ii

