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Voorwoord  

  

In juni 2020 is het schoolplan 2020-2023 geschreven. Het is toen niet naar de deelraad gestuurd, 

omdat de schoolleiding van mening was dat de nieuwe rector zich daar eerst een mening over zou 

moeten vormen.  

De actuele situatie vroeg september 2020 om specifiekere ambities en een opbrengstgerichte 

aanpak van een aantal thema’s. Daarom is aan het schoolplan een verbeteragenda toegevoegd.  

De verbeteragenda bestaat uit twee delen: schooljaar 2020-2021 en de schooljaren 2021-2023. In de 

eerste periode zetten we snel grote stappen op het gebied van resultaten, activerende didactiek en 

profilering: de Drie Waanzinnig Belangrijke Doelen. Als de basis op orde is, dan leggen we in de 

tweede periode de lat hoger. We hebben onze ambities uitgewerkt in een tienpuntenplan. Dit plan 

vormt het uitgangspunt van de afdelingsplannen en vakwerkplannen in de periode 2021-2023. Alle 

initiatieven zullen langs de meetlat van de tien ambities worden gelegd.  

Bij dit verbeterplan zorgen we voor een goede verbinding tussen het Centraal Management Team 

van de VOG, de schoolleiding, deelraad, teams, secties, leraren en onderwijsondersteunend 

personeel. Het is een task force: iedereen levert een bijdrage aan het verbeteren van de KSG.  

De bespreking van de voortgang vindt periodiek plaats in het kwartaalgesprek met de algemeen 

directeur, het wekelijks maandagochtendoverleg van de schoolleiding, de bilateralen tussen rector 

en afdelingsleiders, de periodieke gesprekken met de sectievoorzitters, de deelraadvergaderingen 

en alle gesprekken binnen de reguliere gesprekscyclus.  

  

De schoolleiding  
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1. INLEIDING  
  
1.1 Doel schoolplan   

Met dit schoolplan 2020-2023 wil de KSG voor de komende jaren de hoofdlijnen van het beleid 

weergeven. Het is een intern document waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met 

betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. De school probeert hiermee inzicht te geven in de 

gemaakte keuzes en in de gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd.  

De school wil met dit document zowel intern als extern aangeven waar zij staat en wat op 

verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt.  

  

1.2 Opzet schoolplan   

 Dit schoolplan start met een beschrijving van de school, gevolgd door de missie en visie.  In de 

vervolghoofdstukken wordt ingegaan op de ambities die de school heeft t.a.v. het onderwijs, de 

werkomgeving en de verbinding met de samenleving. De ambities zijn in een verbeteragenda 

opgenomen en toegevoegd als bijlage. Tot slot zijn in de bijlagen de plannen toegevoegd waarnaar 

verwezen wordt of waaruit geput is.  

  

1.3. Totstandkoming schoolplan  

Het schoolplan is niet alleen tot stand gekomen als uitvoering van een formele verplichting, maar is 

vooral het resultaat van werkzaamheden van alle geledingen binnen de school. Als zodanig is het 

schoolplan een product van de school als geheel. Afhankelijk van de aard van een onderdeel is er 

geput uit diverse plannen die in de afgelopen twee jaar – de periode van de het vorige schoolplan – 

zijn ontwikkeld. De eindredactie van het schoolplan is gevoerd door de schoolleiding.  Dit plan is een 

aanvulling op het strategisch beleidsplan van de VOG en specifiek voor de KSG geschreven.  Het plan 
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lag in september klaar om naar de deelraad te sturen. De schoolleiding vond het belangrijk om, 

samen met de nieuwe rector, nog een keer kritisch te kijken naar de ambities. Dat proces heeft 

geleid tot de verbeteragenda 2021-2023.  

  

1.4 Rol schoolplan   

Het risico dat een document als het schoolplan loopt, is dat het als fraai boekwerk op een keurige 

plek in een kast komt te staan. De schoolleiding heeft zichzelf de opdracht gegeven om het 

schoolplan een actieve rol te laten spelen. Daarom is ook de verbeteragenda toegevoegd die 

opgesteld is volgens de pdca-cyclus.  

Het omgaan met het schoolplan dwingt tot een bezinning op de eigen positie waarbij (her)oriëntatie 

op de visie en missie van de school een belangrijk element vormt. Het schoolplan geeft ook inzicht 

aan medewerkers over de eigen schoolsituatie en biedt hun een perspectief voor verdere 

ontwikkeling. Dit plan zal gedurende de looptijd het toetsingskader zijn voor het nemen van 

beleidsbeslissingen.   

  

2. DE KONINKLIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP (KSG)  
  
 2.1. Algemeen  

De KSG is een school voor openbaar onderwijs en maakt onderdeel uit van stichting AVOO. Met 

ingang van 1 januari 2019 is stichting AVOO samen met de andere stichtingen voor voortgezet 

onderwijs in Apeldoorn, onderdeel van de personele unie van de Veluwse onderwijsgroep (VOG). De 

vijf stichtingen waaruit de Veluwse Onderwijsgroep nu bestaat, gaan op 1 februari 2021 formeel op 

in één stichting, de stichting Veluwse Onderwijsgroep.  

2.2. Schoolgegevens  
Koninklijke Scholengemeenschap  

Jonkheer Meester G.W. Molleruslaan 42 en 32  

7316 AW Apeldoorn  

T 055 – 521 26 55  

E info@ksg-apeldoorn.nl  

Website: www.ksg-apeldoorn.nl   

2.3. Scholengroep  

De KSG maakt deel uit van de stichting voor openbaar onderwijs in Apeldoorn, de AVOO. Sinds 

januari 2019 is stichting AVOO een personele unie aangegaan met de VOG. De VOG kent een 

eenhoofdig CvB, een directeur PO en een directeur VO. De directeur VO is de leidinggevende van de 

directies van de aangesloten VO-scholen, waaronder de KSG.   

2.4. Schoolhistorie  

De historie van de KSG gaat terug tot 1877 toen de school werd opgericht op initiatief van koning 

Willem III. In de school is een rijk archief aanwezig dat wekelijks wordt gebruikt door een aantal 

ouddocenten van de KSG voor onderzoek. Zij hebben in de afgelopen jaren twee boekjes uitgegeven 

over de historie van de school: De KSG in oorlogstijd en Een beeld van de school.  

  

2.5. Onderwijsaanbod  

De KSG verzorgt onderwijs voor mavo, havo en atheneum. De school kent een havo-route onder de 

naam Up2havo voor leerlingen die in zes jaar een havodiploma willen halen. Kenmerkend voor het 

http://www.ksg-apeldoorn.nl/
http://www.ksg-apeldoorn.nl/
http://www.ksg-apeldoorn.nl/
http://www.ksg-apeldoorn.nl/
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onderwijs is dat de havo- en de vwo-opleiding zowel Nederlandstalig als tweetalig worden 

aangeboden.   

  

2.6. Missie en visie  

  

Onze missie: waar staan we voor als KSG?  

De KSG leidt leerlingen op tot actieve wereldburgers die zich betrokken voelen bij de samenleving, 

verantwoordelijkheid leren nemen en hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Leerlingen verleggen 

hun grenzen. De KSG biedt sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leerlingen en 

medewerkers het beste uit zichzelf halen. Iedereen is welkom en we staan open voor elkaar.  

  

Onze kernwaarden  

Betrokken, onderzoekend, wendbaar en ondernemend. Dit zijn de kernwaarden die belangrijk zijn 

voor de identiteit van de KSG en richting geven aan de houding en het gedrag van de mensen. Het 

zijn onmisbare waarden voor een wereldburger.  

  
Onze visie: waar gaan we voor als KSG?   

De KSG is een wereldcollege en we stralen uit dat we een sportactieve school zijn. We bieden 

regulier en tweetalig onderwijs en richten ons op leren, leven en werk. We hebben aandacht voor de 

onderwijsbehoefte, de kennis, de vaardigheden en de houding van iedere individuele leerling.  

  

  

  

2.7. Gebouwen  

Het oorspronkelijke gebouw in de wijk De Parken wordt nog steeds gebruikt door de school. Dit is in 

de loop der jaren meerdere keren verbouwd en aangepast maar heeft zijn authentieke gevel 

behouden. Toevoegingen aan het oorspronkelijk gebouw zijn bijvoorbeeld de Oranjevleugel en het 

techniekpaviljoen. Daarnaast gebruikt de school een gebouw op no 32 in dezelfde straat. Dit gebouw 

dateert uit de jaren zestig van de vorige eeuw en is niet altijd gebruikt als gebouw door de KSG.  

  

2.8. Schoolgrootte   

De school telt aan de start van schooljaar 2020-2021 1095 leerlingen, verdeeld over de volgende 

afdelingen: Mavo, in totaal 193  

Up2havo, in totaal 137  

Havo, in totaal 371  

Tweetalig havo, in totaal 43  

VWO, in totaal 186  

Tweetalig vwo, in totaal 162  

Er werken met ingang van schooljaar 2020-2021 115 medewerkers (78.71 fte): 5 directieleden, 88  

docenten en 22 medewerkers als onderwijsondersteunend personeel.  

2.9. Schoolorganisatie  

De school kent een vrij platte organisatiestructuur. De schoolleiding bestaat uit vijf leden; naast de 

rector zijn er vier afdelingsleiders van de afdelingen mavo, onderbouw havo/vwo/up2havo, 

bovenbouw up2havo/havo/vwo en thavo/tvwo. De afdelingsleiders dragen naast hun 
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leidinggevende taak als afdelingsleider ook verantwoordelijkheid voor diverse directieportefeuilles 

binnen de school. Het servicebureau van de VOG ondersteunt de school bij het uitvoeren van de 

werkzaamheden.   

  

3. INSPIREREND EN UITDAGEND ONDERWIJS  
  

3.1. Inleiding en inspiratie   

De KSG ziet de school als een gemeenschap waarin iedereen met elkaar samenwerkt om gestelde 

doelen te bereiken: leerlingen, ouders, medewerkers en de directe omgeving van de school. 

Kenmerkend voor de school is de lange historie. De school is trots op die historie maar staat ook 

stevig in heden en werkt aan een succesvolle toekomst.   

De KSG sluit aan bij de visie op onderwijs uit het strategisch beleidsplan van de VOG. Alles wat wij 

doen draagt bij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Bij het nadenken over de verdere 

ontwikkeling van ons onderwijs hebben we dan ook allereerst naar ons onderwijs gekeken vanuit het 

perspectief van de leerling:  

De leerling als mens  

Wij zien de leerling als mens. Een mens met een eigen karakter, uit een bepaalde omgeving en met 

eigen ambities en dromen. Wij helpen de leerling bij zijn ontwikkeling, zowel sociaal als cognitief.   

De leerling aan het roer  

De leerling is eigenaar van zijn eigen ontwikkeling. Samen met ouders kijken we naar de leerbehoefte 

van ieder kind. We organiseren het onderwijs zo dat er ruimte is voor eigenheid.  

De leerling in zijn omgeving   

Wij helpen onze leerlingen zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van onze samenleving. Daarbij 

hebben wij oog voor het feit dat onze leerlingen opgroeien in een online en offline wereld. Dit 

zullen we onder het kopje ‘onderwijskundig beleid’ verder concretiseren.  

  

3.2. Onderwijskundig beleid  

In de visie van de KSG staan in het onderwijs het eigenaarschap van de leerling over zijn leerproces 

en de voorbereiding op een succesvolle toekomst als wereldburger centraal. Dit sluit aan bij de 

doeldomeinen van het onderwijs van Biesta (2012): kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 

Wij willen dat onze leerlingen zich kwalificeren: kennis vergaren en vaardigheden aanleren die leiden 

tot een mavo, havo of vwo-diploma en een passende vervolgstudie. Wij willen daarnaast dat onze 

leerlingen op ons wereldcollege kennis maken met en deel uitmaken van wereldwijde tradities en 

praktijken, de zogenaamde socialisatie. Ten slotte willen we dat onze leerlingen zich op ons 

wereldcollege ontwikkelen tot zelfstandig denkende en handelende personen, tot burgers die 

kritisch kijken naar wat er in de wereld gebeurt en hierop kunnen reflecteren: persoonsvorming.   

Om dit te kunnen realiseren werken we vanuit de drie pedagogische basisbehoeften, zoals 

geformuleerd door Stevens (2014).  

Mensen zijn nieuwsgierig en leergierig, van meet af aan uit op sociale binding, kennis en 

vaardigheden. In de motivatiepsychologie wordt dit streven ook wel uitgedrukt in drie 

psychologische basisbehoeften die ieder mens eigen zijn:  



MR-KSG20210210-11.1 
 

• Relatie. Sociale verbondenheid is enorm belangrijk.  

• Competentie. Kinderen moeten het gevoel hebben dat ze competent zijn om taken uit te 

voeren.  

• Autonomie. Pas wanneer men het gevoel heeft het eigen gedrag te kunnen bepalen zal men 

ook taken uit willen voeren omwille van de taak zelf.  

Door te voldoen aan deze drie basisbehoeften ontstaat intrinsieke motivatie.    

  
De basisbehoeften sluiten daarnaast aan bij het waarheen onze leerlingen leren, namelijk het 

realiseren van hun ambities (persoonlijke doelen) doordat wij hierbij aansluiten. Dit doen wij door 

leerlingen zoveel mogelijk eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces maar ook door de 

structuur te bieden waarin zij competent raken om deze verantwoordelijkheid te nemen.  

3.2.1. Leerinhoud  

  

Leerlingen verwerven kennis om een diploma te halen (zie kerndoelen en eindtermen) en een 

passende studie te kiezen, verwerven kennis om een wereldburger te worden en maken zich 

vaardigheden eigen om een competente wereldburger te zijn. We richten ons hierbij op de 

21eeeuwse vaardigheden ontworpen door Kennisnet en de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) (zie 

afbeelding 1) (SLO, 2017). Binnen het doeldomein kwalificatie leert de leerling tot slot zijn executieve 

functies ontwikkelen. Hiervoor richten we ons bijvoorbeeld op onderdelen van Dawson en Guare 

(2012) zoals wendbaarheid, plannen, zelfstandigheid, samenwerken en tijdmanagement.   

   

    

Afbeelding 1. 21e-eeuwse vaardigheden volgens SLO en Kennisnet (SLO, 2017)  
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Leerlingen leren zich ook een juiste houding eigen te maken. We doen dit door de wereld de school 

in te halen en de leerling de wereld in te laten gaan (socialisatie). Dit kan door contacten met 

scholen in het buitenland, zowel digitaal als fysiek, en door workshops en sprekers de school in te 

halen. Tot slot leren leerlingen kritisch reflecteren op het wereldburgerschap. Zij worden zich 

hierdoor bewust van hun persoonlijke ontwikkeling in relatie met de wereld waarin zij zich bevinden 

(persoonsvorming) (Nuffic academy, 2019).  

Bovenstaande leerinhouden zijn verwerkt tot logische doorlopende leerlijnen voor de leer-en/of 

vakgebieden. We creëren hierdoor een cognitieve structuur, omdat nieuwe informatie aansluit bij al 

aanwezige voorkennis (Hattie, 2014). We redeneren daarbij vanuit de toekomst die onze 

ondernemende wereldburgers tegemoet gaan. De inhoud wordt vervolgens vastgelegd in het 

sectieplan, afdelingsplan en Programma voor Toetsing en Afsluiting voor zowel de onder-als 

bovenbouw (PTO en PTA). En in jaarplanners, weektaken in de elektronische leeromgeving (ELO) en 

lessentabellen.   

Hierbij is sprake van formatief leren en summatief evalueren. Summatief richt zich op het cijfer als 

feedback, terwijl formatief leren erop gericht is zodanige informatie over de prestaties en het 

leerproces van leerlingen te verzamelen dat je als leraar én als leerling inzicht krijgt in de zwakke en 

sterke punten om daar vervolgens beslissingen op te baseren over het verder verloop van het 

leerproces (Van der Kaap, 2018). Kortom, formatief evalueren gaat dus om het observeren, 

analyseren en waarderen/beoordelen van prestaties van leerlingen met het doel hen beter te laten 

worden in een vak. Om leerlingen te laten groeien oordeel je als leraar niet over de leerling, maar - 

samen met de leerling - over diens aanpak en prestaties, waarbij het om veel meer gaat dan om het 

op gezette tijden vastleggen van prestaties (Green in: Van der Kaap, 2018).   

Tot slot wordt bij wat onze wereldburgers leren, rekening gehouden met:  

• De drie psychologische basisbehoefte die zorgen voor motivatie, inzet en zin om te leren 

(Stevens, 2004).   

• De ambities van leerlingen.  

• Het geven van eigenaarschap aan de leerling over zijn eigen leerproces.  

• Thematisch onderwijs in combinatie met de 21e-eeuwse vaardigheden, aansluitend bij de 

voorstellen tot curriculumherziening van Curriculum.nl.  

• Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB).  

3.2.2. Leeractiviteiten  

Onze leerlingen leren in de Nederlandstalige of tweetalige stroom door middel van realistische en 

eigentijdse internationaal gerichte thema’s. Deze thema’s bevatten activiteiten die in planners 

verwerkt zijn. De activiteiten sluiten aan bij de voorkennis die leerlingen bezitten en zorgen ervoor 

dat leerlingen autonoom keuzes kunnen maken die aansluiten bij de ambities die zij hebben.  

Leerlingen kiezen bij de aanmelding of zij les volgen in de Nederlandstalige of tweetalige stroom van 

de school. In beide stromen wordt met internationale thema’s gewerkt. De bijpassende 

leeractiviteiten van ieder vak zijn verwerkt in planners die in de ELO staan. In de planners zijn de 

doelen en verwachtingen (succescriteria) helder weergegeven en is ruimte om keuzes te maken die 

passen bij al aanwezige voorkennis. Leerlingen zijn zodoende eigenaar van hun eigen leerproces. 

Deze keuzevrijheid (autonomie) zorgt voor betrokkenheid bij wat er geleerd moet worden en maakt 

het ook mogelijk om door te ontwikkelen (Dweck, 2015). Dit vraagt echter wel van docenten dat 

doelen en verwachtingen helder zijn geformuleerd (competentie) en aansluiten bij al aanwezige 

voorkennis. Is dit namelijk niet het geval, dan haken leerlingen af en dit willen wij voorkomen (Hattie 

& Yates, 2015).      
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In klas 1, 2 en 3 leren leerlingen aan de hand van vakoverstijgende internationale thema’s 

(bijvoorbeeld discovery, celebration, environment en collaboration) die recht doen aan de 

leerdoelen en –inhouden. Hiervoor gebruiken we onder andere de entry points en exit points uit de 

learning circle van IMYC als start en afsluiting van een thema (zie afbeelding 2), maar ook de 

mindmapstructuur waarin we inzichtelijk maken welke kennis en vaardigheden vakken aanbieden in 

combinatie met de thema’s. Al met al betekent dit dat vakken aandacht besteden aan thema’s en dit 

in hun lessen benadrukken. Leerlingen keren zodoende telkens terug vanuit verschillende contexten 

naar het thema, waardoor een steeds dieper bewustzijn van verschillende perspectieven ontstaat 

(IMYC, 2019).   

   

Afbeelding 2. IMYC learning circles in het Nederlands en Engels (IMYC, 2019)  

  

   

Er wordt zodoende aandacht besteed aan zowel 21e-eeuwse vaardigheden en wereldburgerschap als  

LOB om leerlingen een weloverwogen studiekeuze te laten maken. Leerlingen verwerken hun 

prestaties in een digitaal portfolio waarin zij producten kunnen laten zien maar ook hun groei op het 

gebied van competenties Dit portfolio gaat gedurende hun schoolloopbaan met hen mee en kan ook 

daarna gebruikt worden. In het portfolio komt verder de neerslag van activiteiten in het kader van 

LOB, maatschappelijke stage en alle andere activiteiten in het kader van buitenschoolse leren.  

In de onderbouw bieden we daarnaast de ‘World of’ vakken aan waarin ook aandacht is voor 

21eeeuwse vaardigheden:  

• World of business •  World of sports   

• World of arts.  

Deze vakken sluiten aan bij de periodieke internationale thema’s en worden gegeven in heterogene 

groepen. Dit betekent dat leerlingen uit alle instroompunten (mavo, up2havo, havo/vwo, vwo 

Nederlands- en tweetalig) samen een ‘World of’ vak volgen. De opzet is daarmee te vergelijken met 

het stroomonderwijs dat binnen de KSG al enkele jaren wordt aangeboden en zeer gewaardeerd 



MR-KSG20210210-11.1 
 

wordt, zowel door leerlingen als ouders. Met ingang van schooljaar 2020-2021 zal het 

stroomonderwijs bèta niet meer worden aangeboden. Elementen hiervan zijn terug te vinden in het 

vak science. Nieuw is het keuzevak  World of business. Bij de ‘World of’-vakken worden 

vaardigheden aangeleerd, geoefend en herhaald, zodat deze ook bij andere vakken worden gebruikt.   

Het versterken van de executieve functies is in de onderbouw ook van belang. Het mentoraat speelt 

hierin (in samenwerking met docenten) een belangrijke rol.  

In de bovenbouw bereiden we leerlingen voor op het behalen van een diploma door het leerproces 

formatief en summatief te monitoren. Ook daar blijft aandacht voor internationale thema’s in 

combinatie met het aanleren van vaardigheden om een competente wereldburger te worden.   

In zowel de onder- als bovenbouw wordt de wereld naar binnen gehaald en gaan leerlingen de 

wereld in om te werken aan hun houding als wereldburger. Dit doen zij door middel van realistische 

en eigentijdse leeractiviteiten. In klas 1, 2 en 3 gebruiken we hiervoor de entry en exit points aan het  

begin en eind van een acht of negenweeks thema (zie afbeelding 2). Maar ook LOB, de 

maatschappelijke stage (MAS) en activiteiten over de grenzen van Nederland en zelfs Europa zetten 

wij hiervoor in. Een voorwaarde is wel dat de activiteiten aansluiten bij het op dat moment geldende 

thema waarbij het per leerjaar geldende thema betreffende internationalisering in ieder geval 

terugkomt (zie bijlage 1).   

Leerlingen gaan dus de wereld in en de wereld komt de school in om hen voor te bereiden op leven, 

leren en werken in deze wereld. Niet alleen fysiek maar ook digitaal, doordat de leerling leert door 

middel van ‘Blended Learning’, oftewel een mix van e-learning en andere vormen van onderwijs 

(Fransen, 2006).  In schooljaar 2020-2021 hebben alle leerlingen van klas 1 tot en met 4 een eigen 

laptop en aan het eind van schooljaar 2022-2023 hebben alle leerlingen deze in de klas in gebruik.      

3.2.3  Doorontwikkeling nieuwe leerweg VMBO   

De KSG zal de komende jaren werken aan de verdere doorontwikkeling voor de herziening van de 

theoretische en gemengde leerweg van het VMBO. In 2021-2022 zullen de eerste leerlingen van de 

mavo te maken krijgen met een andere opzet van het nieuwe leerweg. De KSG zal voor de 

implementatie én de uitvoering van de praktijkgerichte lessen de samenwerking zoeken met het 

VMBO, MBO en het bedrijfsleven. De KSG heeft gekozen voor het ondernemersprofiel. Leerlingen 

kunnen in de onderbouw kiezen voor het vak “World of Business”. Het VMBO-profiel dat het beste 

aansluit bij dit ondernemersprofiel is Dienstverlening en Producten (D&P). Het afdelingsteam van de 

Mavo zal samen met enkele docenten uit de bovenbouw Havo (in verband met de doorstroom naar 

de Havo), de studiekeuzebegeleider (in verband met de ontwikkeling/aanpassing van het 

LOBprogramma) én de VMBO-scholen de inhoud gaan vormgeven.  

 3.2.4 Aansluiting ondersteuningsteam  

  

Binnen onze school proberen we de leerlingen een passende ondersteuning te bieden waarbij we 

steeds als uitgangspunt nemen dat de leerling zoveel als mogelijk het klassikale programma kan 

blijven volgen. Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning nodig hebben, bekijken we samen 

met de leerling en ouders welke ondersteuningsbehoefte de leerling heeft, binnen of buiten de 

school.  

Het ondersteuningsteam helpt de medewerkers om passend onderwijs in de school vorm te geven 

vanuit de volgende visie:  

Het ondersteuningsteam (OT) spreekt zich uit voor een schoolbrede ondersteuning die in alle lagen en 

voor alle gebruikers zichtbaar is en presenteert zich daarmee als een expertisepunt, dat fysiek 
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zichtbaar is in school. Het OT laat medewerkers kennismaken met elkaars specialismen, expertises en 

kwaliteiten, zodat leerlingen én medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Deze visie op ondersteuning en passend onderwijs mondt in de praktijk uit in een aanbod in 

basisondersteuning en in extra ondersteuning. De omschrijving hiervan is neergelegd in het 

Schoolondersteuningsplan (SOP) dat als bijlage bij dit schoolplan is gevoegd.   

Onze ambities op het gebied van inspirerend en uitdagend onderwijs zijn:  

• dat in 2023 leerlingen in klas 1 tot en met 3 in alle afdelingen onderwijs krijgen rond 
internationale thema's;  

• dat er in 2023 een plan en curriculum ligt hoe de bovenbouw mavo, havo en vwo aansluit 
op het internationaal georiënteerde onderwijs in de onderbouw;  

• dat in 2023 – afhankelijk van de ontwikkelingen in het Apeldoornse onderwijslandschap – 
de mavo van de KSG een ondernemende mavo is met ondernemerschap’ (Diensten & 
Producten) als beroepsgericht vak in de bovenbouw;  

• dat havo en vwo zowel een volwaardige Nederlandstalige en tweetalige stroom heeft;  

• dat elke leerling die aangenomen is op de KSG daar passend onderwijs kan krijgen of dat 
er een passende plek wordt gevonden op een andere school.  

  

  

Schoolondersteuningsplan  

  

3.3. Kwaliteitszorg  

  

De KSG hanteert het kwaliteitsbeleid zoals dit is vastgelegd in het kwaliteitsbeleidsplan van de 

AVOO. Dit is als bijlage toegevoegd. Uit dit kwaliteitsbeleidsplan:   

Onderwijskwaliteit en kwaliteitsbeleid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar het zijn wel 

twee verschillende zaken waartussen niet altijd duidelijk onderscheid wordt gemaakt. Om verwarring 

van termen en betekenissen te voorkomen, een korte toelichting bij beide begrippen.  

Visie op onderwijskwaliteit zegt iets over wat je beschouwt als goed onderwijs. Het gaat over de 

inhoud en de vormgeving van het primaire proces en wat je daarmee wilt bereiken. “Goed 

kwaliteitsbeleid begint met een idee over wat onder kwaliteit wordt verstaan” (Q5, 2008, p.11). Visie 

op kwaliteitsbeleid gaat strikt genomen niet over de inhoud, maar over de werkwijze. Het zegt iets 

over de manier waarop je wil werken aan continue verbetering en borging van de onderwijskwaliteit.  

  

Teneinde het bovenstaande te bereiken zet de KSG de hieronder genoemde middelen in.   

  

 •  Tevredenheidsonderzoeken  

Door middel van tevredenheidsenquêtes worden leerling-, ouder-en medewerkertevredenheid 

onderzocht met als doel een beeld te krijgen van de mate waarin basiskwaliteit en de 

beleidsspeerpunten van de school worden gerealiseerd en op welke punten verbetering nodig is.   

De school is eigenaar van de tevredenheidsonderzoeken en tevens verantwoordelijk voor de 

communicatie hierover naar betrokkenen en de vertaling van de uitkomsten naar het schoolbeleid. 

De schoolleiding organiseert de afname in samenwerking met de scholen en rapporteert de 

resultaten aan de schoolleiding. Om het jaar worden tevredenheidsonderzoeken uitgezet onder 

leerlingen, ouders en medewerkers. De huidige vragenlijsten zijn een combinatie van de standaard 

tevredenheidsvragenlijsten voor leerlingen en ouders vanuit Vensters VO, aangevuld met eigen 

vragen waarbij gebruik wordt gemaakt van de vragenbank in het programma Kwaliteitscholen. Het 

leerlingtevredenheidsonderzoek bevat vragen over algemene tevredenheid, begeleiding, docenten,  
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organisatie, primaire proces, sociale aspecten, veiligheid en activiteiten. Het  

oudertevredenheidsonderzoek bevat daarnaast vragen over informatie, communicatie en de 

schoolkeuze. Het medewerkertevredenheidsonderzoek beslaat de algemene tevredenheid, 

communicatie, leiderschap, primaire proces, professionele ontwikkeling, samenwerking, waardering, 

werkinhoud, werkomgeving, werkdruk, visie/doelen en persoonlijke aspecten. Zie bijlage 7, 8 en 9 

voor de volledige vragenlijsten. De schoolleiding brengt de uitkomsten van de 

tevredenheidsonderzoeken in verband met de interventies die in het verleden zijn ingezet (hebben 

deze het gewenste effect?) en zet, waar nodig, nieuwe interventies in om de ontwikkeling van de 

school richting de schoolambities te bevorderen. In de jaren dat er geen tevredenheidsonderzoeken 

plaatsvinden, wordt onder de leerlingen alleen de standaard vragenlijst van Vensters VO afgenomen 

teneinde schoolklimaat en veiligheid jaarlijks te monitoren. Dit is een wettelijke verplichting.   

 •  Panelgesprekken:   

Net als de tevredenheidsonderzoeken zijn de panelgesprekken met leerlingen, ouders en 

medewerkers bedoeld om de voortgang van de school te monitoren en om input te krijgen voor de 

vraag hoe de school zich verder in de richting van die doelen kan ontwikkelen. Tegelijkertijd worden 

met deze gesprekken leerlingen, ouders en medewerkers direct en persoonlijk betrokken bij de 

ontwikkeling van de school. De schoolleiding is eigenaar van de panelgesprekken. De schoolleiding 

draagt er zorg voor dat deze gesprekken plaatsvinden, dat de bevindingen worden gedeeld in de 

school en dat deze worden vertaald naar het schoolbeleid. De panelgesprekken gaan altijd over de 

beleidsspeerpunten van de school, zodat er een beeld gevormd wordt van waar de school staat ten 

opzichte van haar doelen en op welke wijze de school daar verder naartoe kan werken. Zeker als het 

gaat om doelstellingen die lastig te vangen zijn in cijfers en statistieken -denk aan ambities op het 

gebied van persoonsvorming en samenleven-, zijn gesprekken met leerlingen, ouders en 

medewerkers een adequaat instrument om een beeld te krijgen van de voortgang en 

verbeterpunten. De panelgesprekken moeten dan ook zeker aandacht besteden aan die 

doelstellingen. De bevindingen uit de gesprekken dienen altijd in verband te worden gebracht met 

interventies die in het verleden zijn ingezet. Waar nodig worden nieuwe interventies ingezet. De 

panelgesprekken kunnen na een tevredenheidsonderzoek ook specifiek worden ingezet ter 

verdieping op de onderzoeksuitkomsten. In deze gesprekken kunnen de betrokkenen kwalitatieve 

betekenis geven aan de kwantitatieve signalen uit de tevredenheidsonderzoeken.   

  

Schoolverlatersonderzoek  

Leerlingen die de school hebben verlaten wordt elke twee jaar gevraagd om mee te werken aan een 

schoolverlatersonderzoek. Op die manier wordt in beeld gebracht hoe leerlingen de voorbereiding 

op het mbo, hbo en de universiteit hebben ervaren op de KSG. Tevens wordt bij het onderzoek 

gemeten in hoeverre zij de KSG zouden aanraden aan derden. Hiermee is het tegelijk een klein 

imago-onderzoek voor de KSG. Het LOB-beleid wordt uitgebreid geëvalueerd; deze evaluatie geeft 

verbeterpunten voor het beleid en de uitvoering ervan op dit onderwerp.   Kwaliteitsbeleid AVOO  

  

3.4. Veiligheid   

De KSG streeft ernaar dat iedereen zich veilig en gekend voelt op school: leerlingen, ouders en 

medewerkers. ‘Veilig’ heeft voor ons een betekenis in sociale, psychische en fysieke veiligheid.   

  

De sociale en psychische veiligheid van leerlingen en medewerkers wordt jaarlijks gemonitord door 

tevredenheidsonderzoeken. Wij streven ernaar om elk jaar een hogere score van leerlingen te 

krijgen op deze indicator in het tevredenheidsonderzoek. De KSG kent twee vertrouwenspersonen 

voor zowel leerlingen als medewerkers en zij brengen jaarlijks verslag uit bij de schoolleiding. Wij 

hanteren een antipest-protocol dat bekend is in de school en onder medewerkers. In dit protocol 

wordt beschreven hoe het antipestbeleid wordt uitgevoerd. Een protocol alleen kan echter niet voor 
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veiligheid zorgen. Wij streven naar een open en transparante cultuur waarin het vanzelfsprekend is 

dat mensen elkaar aanspreken bij ongewenst gedrag en zich veilig genoeg voelen om dit te doen. De 

schoolleiding heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie.  

  

Voor de fysieke veiligheid van leerlingen en medewerkers hanteren wij het veiligheidsprotocol van 

de VOG en het calamiteitenplan van de KSG. Deze protocollen zijn als bijlagen opgenomen bij dit 

schoolplan.   

  

Onze ambities op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn:  

• dat in 2023 alle afdelingen boven het landelijk gemiddelde scoren op de kwaliteitskaart 
van de inspectie op alle indicatoren;  

• dat onze leerlingen, ouders en medewerkers tevreden zijn over onze school en dat onze 
scores dus jaarlijks stijgen tot de landelijke gemiddelden in de benchmark;  

• dat leerlingen, ouders en medewerkers zich veilig voelen op onze school.  

  

Antipestprotocol, veiligheidsprotocol.  

  

Hoofdstuk 4: Inspirerende en uitdagende werkomgeving  
Goed onderwijs kan niet zonder goede docenten. Onze medewerkers werken stelselmatig aan hun 

persoonlijke groei, leiderschap en ontwikkeling om een bijdrage te kunnen leveren aan de ambities 

van de school en de Veluwse Onderwijsgroep. Vanuit de drive om onszelf en ons onderwijs te blijven 

ontwikkelen, stimuleren wij een onderzoekende houding en het delen van kennis en vaardigheden 

met anderen binnen en buiten de school. Wij hebben in ons personeelsbeleid oog voor onze 

collega’s als mens, professional en medewerker van de Veluwse Onderwijsgroep.   

De collega als mens  

Iedere collega heeft een eigen verhaal. Iedereen komt ergens vandaan, heeft verwachting van de 

toekomst en uitdagingen en verlangens in het heden. Wij hebben oog voor elkaar als mens. Als KSG 

willen we ons verdiepen in het verhaal van de mens achter de collega.  

De collega als professional  

Vanuit onze betrokkenheid en maatschappelijke opdracht voelen we ons op alle niveaus 

verantwoordelijk voor ons onderwijs en de gevolgen van ons eigen gedrag en handelen.  

De collega als medewerker van de Veluwse Onderwijsgroep  

Collega’s voelen zich in hoge mate maatschappelijk verantwoordelijk voor het onderwijsaanbod in 

de regio en zoeken de samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven.  

   
4.1. Bekwaam en bevoegd personeel  

Het onderwijsconcept van de KSG waarin de zelfverantwoordelijkheid van de leerling in het 

onderwijs een belangrijke rol krijgt, heeft veel consequenties voor het werk van de docenten.  Dit 

vraagt een verandering en aanvulling van de kennis, invulling en het gedrag van leraren. Waar de 

nieuwsgierigheid en de leergierigheid van de leerlingen het vertrekpunt van het onderwijs dient te 

zijn, is het nodig dat leergierige leraren het onderwijs verzorgen. Het gaat niet alleen om accenten in 

toetsing en toezicht, maar ook om tijd en facilitering voor de professionalisering van leraren. Leraren 

moeten een stevige rol spelen om binnen duidelijke kaders het onderwijs te kunnen uitwerken. Zij 
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moeten in samenwerking met de schoolleiding de regie over de onderwijsinhoud voeren en er met 

hun team vorm aan geven.   

Als school binnen de VOG opereert de KSG voor het personeelsbeleid binnen de kaders die voor de 

VOG zijn opgesteld.  Uitgangspunt hierbij is dat medewerkers worden ingezet op grond van kwaliteit 

en affiniteit en indien nodig collectief of individueel geschoold worden om schooldoelstellingen te 

laten aansluiten bij/op individuele doelstellingen c.q. talenten. Het aanvullende beleid komt tot 

uiting in het benoemingsbeleid, scholingsbeleid en het specifieke taakbeleid. Voor de KSG als school 

met internationaal georiënteerd onderwijs en tweetalige opleidingen, geldt dat aanvullende scholing 

vaak nodig is. In de gesprekkencyclus met de medewerkers zijn scholing en ontwikkeling een vast 

gesprekspunt.  

  

4.2. Het benoemingsbeleid   

Bij benoeming van nieuwe docenten wordt naast de algemeen geldende en de voor VOG  opgestelde 

criteria ook nagegaan in hoeverre kandidaten een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van 

het onderwijsconcept van de KSG. Van nieuwe docenten wordt niet alleen verwacht dat zij binnen 

dit concept werken, maar ook dat zij bereid zijn mee te werken aan het verder vorm en inhoud 

geven van dit hiervan. Na benoeming is er voor nieuwe docenten een verplicht specifiek 

begeleidingstraject.  De KSG start in 2020 met een schoolopleider en ontvangt stagiaires  van 

Hogeschool Windesheim de Radboud Universiteit. Docenten in opleiding vinden stageplaatsen op de  

KSG en soms wordt de stage gecombineerd met een aanstelling voor een aantal uren les. Doordat de 

KSG zich bevindt in een krimpregio,wordt bij de aanname van personeel ook gekeken naar het brede 

geheel van de het personeelsbestand van de VOG. Aan een school met internationaal georiënteerd 

onderwijs en tweetalige opleidingen horen docenten verbonden te zijn die hierbij passen. Dat maakt 

dat aan KSG-docenten soms extra eisen worden gesteld.  

Bij benoemingsprocedures van de rector en afdelingsleiders worden leerlingen betrokken bij het 

vaststellen van het profiel en in de benoemingsadviescommissies.   

Nu de schoolleiding met ingang van 2020/2021 geheel uit mannen bestaat, zal er bij een vacature in 

de schoolleiding bij gelijke geschiktheid de voorkeur worden gegeven aan een vrouw.  

  

4.3. Het scholingsbeleid   

De scholing van medewerkers is op de KSG nadrukkelijk gerelateerd aan het onderwijsconcept. 

Algemene niet-specifieke scholing is ondergeschikt aan de scholing waar vanuit de onderwijspraktijk 

van de school behoefte aan is. Individuele scholingsverzoeken van medewerkers worden 

gehonoreerd en, afhankelijk van de mate waarin deze voor school relevant zijn, ook gefaciliteerd. 

Voor een school die een professionele leergemeenschap wil vormen, is het scholingsbeleid 

essentieel. Het biedt de mogelijkheid medewerkers aan de school te binden. Onbevoegden en niet 

volledig bevoegden krijgen de mogelijkheid om hun bevoegdheid op korte termijn te behalen. Als 

hun niet een baan binnen de KSG kan worden geboden, wordt er gekeken naar de mogelijkheden 

binnen de andere scholen van de VOG.  

Een belangrijk onderdeel van het scholingsbeleid en het nieuwe onderwijsconcept is didactisch 

coachen. De rol van de docent ten opzichte van de leerling verandert en wordt meer coachend. 

Hiervoor is een traject ingezet waarbij het concept van didactisch coachen wordt geoefend met 

behulp van videobeelden en intervisie. De methode didactisch coachen is gebaseerd op de laatste 

inzichten over leren en feedback geven. Deze methode is in de praktijk ontwikkeld en uitgewerkt. Dit 

traject is in 2019/2020  gestart in met een kleine groep en zal uiteindelijk onderdeel worden van het 

beleid van alle afdelingen van de school. De ervaring met deze methode heeft geleerd dat het 

docenten een instrument in handen geeft om leerlingen systematisch te coachen en feedback te 

geven. Dit zowel op proces als op inhoud.  De omslag naar de professional die zich niet alleen 

ontwikkelt door naar scholing te gaan, maar ook door de ander te scholen, is in gang gezet.  
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Studiemiddagen en ontwikkeldagen worden ingevuld met eigen mensen of door het inhuren van 

externe deskundigen. Deze dagen zijn gericht op het versterken van de onderwijskundige doelen die 

de school nastreeft zoals formatief leren, passend onderwijs, toepassen van ICT in het onderwijs en 

de zes rollen van de docent.  

Onze ambities op het gebied van een inspirerende en uitdagende werkomgeving zijn:  

• dat in ieder geval in 2023, het personeelsbestand qua omvang passend is bij de omvang 
van de school;  

• dat in 2023 de medewerkers van de KSG passen bij het internationale profiel van de 
school, de tweetalige opleidingen en het onderwijskundig concept;  

• dat de school onderdeel is van de opleidingsschool op VOG-niveau;  

• dat de medewerkers zich jaarlijks scholen en ontwikkelen passend bij de 
onderwijskundige richting van de school;  

• dat alle medewerkers geschoold en bekwaam zijn op het gebied van didactisch coachen 
en formatief leren.    

  

   

 Hoofdstuk 5: In verbinding met de samenleving nu en later  
   

5.1 Aansluiting basisonderwijs en vervolgonderwijs MBO, HBO en universiteit  

De KSG ziet zichzelf als een schakel tussen het basisonderwijs en de verschillende 

vervolgopleidingen. Dat betekent:   

• dat er vanwege de determinatie een goed zicht moet zijn op de in-, door- en uitstroom, wat 

leidt tot beleid dat tot doel heeft het onderwijsproces te optimaliseren;   

• dat de begeleiding van leerlingen zich richt op het maken van goede keuzes voor het vervolg 

van de schoolloopbaan;   

• dat er werkbare verbanden worden aangegaan met andere (onderwijs)instellingen en het 

bedrijfsleven waardoor de school een naar buiten gericht gezicht krijgt en de leerling zo goed 

mogelijk wordt voorbereid op zijn vervolgstudie.   

In het overleg tussen basisonderwijs en voortgezet onderwijs dat jaarlijks plaatsvindt, wordt 

aandacht besteed aan de aansluiting in zowel onderwijskundige als pedagogisch-didactische zin. 

Actuele ontwikkelingen worden besproken en ervaringen uitgewisseld.   

De KSG laat haar leerlingen jaarlijks verplicht deelnemen aan NEXTLV, de studentenmarkt aan de 

beroepenmarkt die jaarlijks bovenschools wordt georganiseerd. Beide activiteiten maken onderdeel 

uit van verplichte activiteiten in het kader van LOB en staan beschreven in het LOB-beleidsplan dat in 

2019. De decaan en de mentoren spelen een belangrijke rol in dit uitvoering van dit plan.  

De leerlingen van de KSG nemen deel aan wedstrijden en toernooien die passen bij het karakter van 

de KSG: wiskundeolympiade, sporttoernooien en debatingwedstrijden.   

5.2. Contacten met andere scholen voor VO en samenwerkingsverband   

De KSG maakt deel uit van de scholengroep van de VOG. In het licht van de krimp die Apeldoorn 

ondervindt in het leerlingaantal wordt sinds 2019 het gesprek gevoerd als VO-scholen over het 

gewenste onderwijslandschap in Apeldoorn. De KSG ziet dit als een positieve ontwikkeling waarin 
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het mogelijk blijft een aantrekkelijk onderwijsaanbod te creëren in Apeldoorn waardoor er voor 

ouders en leerling iets te kiezen is.  

1. Daarnaast maakt de school deel uit van het samenwerkingsverband in Apeldoorn (swv 2505) 

waar met elkaar ervoor wordt gezorgd dat er voor elke leerling in Apeldoorn een passende 

onderwijsplek is. De school is lid van het Nuffic tto netwerk, is lid van EIPAS (Europees  

parlement ambassador school), is een gezonde school en ECHA (European Council for High 

Ambility) school. De KSG werkt op het gebied van tweetalig onderwijs samen met andere 

scholen voor tweetalig onderwijs in de regio en met IMYC voor de ontwikkeling van 

internationale thema’s.   

  

5.3.  Contacten met bedrijfsleven en stichting Herdenkingen Apeldoorn   

Jongeren hebben het nodig om in de praktijk te kunnen rondkijken en ook in de praktijk te kunnen 

leren.  De KSG wil alle leerlingen kansen bieden om in de praktijkervaring op te doen en bijvoorbeeld 

praktijkgerichte stages te lopen. De KSG heeft als VO-school in het verleden meegewerkt aan het 

plan Business4school en heeft dit concept inmiddels ondergebracht bij het themaberaad onderwijs 

van de VOG. De KSG kan gebruik maken van de contacten die er liggen binnen dit netwerk en op die 

manier uitvoering geven aan de plannen op dit gebied binnen het LO-beleid.   

De KSG werkt jaarlijks samen met de Stichting Herdenkingen Apeldoorn om de diverse herdenkingen 

vorm te geven., bij het Canada-monument in Apeldoorn en in Loenen bij de viering op 4 mei.   

De KSG ontvangt geen sponsorgelden. Extra curriculaire activiteiten worden betaald uit de 

ouderbijdrage, de bijdrage voor tto of de fondsen die de school ter beschikking staan.   

Onze ambities op het gebied van in verbinding staan met de samenleving nu en later zijn:  

• Versterken contacten met bedrijfsleven in Apeldoorn (via o.a. World of business, LOB en 
Business4school)  

• Leerlingen maken verbinding en leren d.m.v. bv. Stages, ook door internationale stages.  

• Samenwerking met de drie vmbo-scholen versterken en met mbo, hbo en universiteiten   

• Activiteiten m.b.t. het thematisch onderwijs verbinden met de samenleving binnen en 
buiten de grenzen  

• Maatschappeljike stage (zorgzaamheid voor de medemens).  

• Samenwerken met andere vo-scholen zowel binnen als buiten Nederland om een netwerk 
te vormen.  

• De samenleving naar binnen halen door bijvoorbeeld ook de school open te stellen.   

  

  

Beleidsplan LOB  

  

Bijlagen  

Antipestprotocol van de KSG  

Kwaliteitsbeleidsplan van de AVOO  

SOP  

Veiligheidsplan (VOG)  
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