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Inleiding 

 

Voor u ligt het Schoolplan 2016-2022. 

In dit schoolplan wordt de situatie weergegeven van het Rembrandt College in het schooljaar 2015-

2016 en de relatie met de plannen en doelen voor de komende jaren. Het schoolplan heeft de 

volgende functies: 

1. Het dient als verantwoordingsdocument voor de Onderwijsinspectie en het toezichthoudend 

orgaan. 

2. Het is een  document waarin de verschillende documenten als Koers 2022, “Wie heeft welke 

rol in de school” en het strategisch beleidsplan samenkomen. 

 

In 2014 is een koersplan opgesteld voor de school naar 2022 toe. Deze zijn in algemene termen 

opgesteld om zo goed mogelijk ruimte te bieden aan de verschillende teams die deze doelen op 

operationeel niveau uit gaan werken. Dit gebeurt vanaf het schooljaar 2016-2017 in teamplannen.  

 

Veenendaal, november 2015 
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1. Visie 

 

Het Rembrandt College is de enige openbare school in Veenendaal. Ouders en leerlingen hebben er 

recht op dat dat onderwijs zo goed mogelijk en uitdagend ingericht is. 

 

Het Rembrandt College is een bewuste cultuurprofielschool en een Universum-volg-school. Hierbij 

vinden we inspiratie bij Albert Einstein: 

 

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal” 

A. Einstein 

 

Het Rembrandt ziet het als een uitdaging om de delen, creativiteit, cognitie en logica met elkaar te 

verbinden. We geloven erin dat leerlingen en collega’s die beide vlakken beheersen met kop en 

schouders boven de rest uitstijgen en we doen ons best dat te stimuleren.  

 

Het Rembrandt wil een school zijn waar leerlingen en medewerkers zich gekend voelen in hun 

eigenheid. Er is ruimte en acceptatie te mogen ontdekken wie je bent, wat je kunt en waar je 

talenten te vinden zijn. 

We erkennen dat dit een proces is en dat falen en fouten maken onderdeel hiervan zijn. We streven 

ernaar het “elke dag een stukje beter” te doen. Zowel zelf als onze leerlingen. Doorlopende 

leerlijnen en afstemming tussen parallelgroepen. 

 

Als openbare school staan we ervoor dat alle leerlingen bij ons gelijke kansen hebben. 

Gelijkwaardigheid is één van onze kernwaarden. Iedereen is welkom. Ongeacht geloofsovertuiging 

of levensovertuiging, waarbij we streng kunnen zijn waar de belangen van de één in het gedrang 

komen door het gedrag van een ander. Ruimte willen we geven waar mogelijk, maar niet oneindig. 

 

De school draagt deze visie uit in een goed geoutilleerde ruimte, waarin de verwondering onderdeel 

is van de omgeving. Leerlingen herkennen ons enthousiasme in de school, onze liefde voor het vak. 

 

Deze visie geldt voor onszelf, voor de medewerkers, de manier waarop we naar onze leerlingen 

kijken als wel de manier waarop we naar buiten zullen treden.  
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2.  Algemene schoolgegevens  

 

2.1  Naam, denominatie, samenstellende schooltypen en adressen  

 

Rembrandt College Veenendaal  

Openbare Scholengemeenschap voor Vmbo TL / Havo /Vwo. Bewuste “Cultuurprofielschool”  

Statutaire naam:  Rembrandt College 

Vestigingsplaats:  Veenendaal 

Brin-nummer:  19IP 

Bestuursnummer: 10907  

  

Adres:   Rembrandtlaan 2 

Postcode:  3904 ZK 

 

Telefoonnummer: 0318 509900 

Faxnummer:  0318 509901 

E-mailadres:  postbus@Rembrandt-College.nl 

Website:  www.rembrandt-college.nl 

 

Op basis van analyse van demografische ontwikkelingen binnen het voedingsgebied en een relatief 

stabiel marktaandeel verwacht de school de komende jaren volgende leerlingenaantallen 

 

 

 

 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
1-okt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

 1 246 245 238 235 222 221 219 212
2b 121 83 86 84 83 78 78 77
2v 62 35 39 38 38 36 36 35
2t 144 119 108 105 104 98 98 97
3t 106 153 128 117 113 112 106 106
 3h 87 107 77 77 76 75 71 70
 3v 49 63 42 46 45 45 42 42
4t 100 112 158 133 122 118 117 111
 4h 124 95 110 93 88 85 84 80
 5h 89 114 93 106 92 86 83 82
 4v 46 48 63 43 46 46 46 43
 5v 47 42 50 63 47 48 48 48
 6v 33 44 37 43 54 41 42 42

VAVO 6 8 6 6 6 6 6 6
Totaal 1260 1268 1235 1189 1136 1095 1076 1051
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2.2 Bestuur  

 

Het Rembrandt College is één van de 6 scholen in Nederland die nog direct onder een gemeente 

vallen. Op het vasteland zelfs de enige brede scholengemeenschap. Deze uitzonderlijke positie past 

ons, maar brengt op een aantal gebieden best wat vraagtekens met zich mee. Op het gebied van 

de Governancecode bijvoorbeeld, maar ook bij de eisen aan het jaarverslag nemen we hiermee een 

bijzondere positie in. Begroting en jaarverslag zijn onderdeel van de gemeente Veenendaal en 

dienen te passen binnen de cyclus van die instelling. Ook het intern toezicht is geregeld op een 

manier die niet veel meer voorkomt in het Voortgezet Onderwijs. Via een mandaat is de scheiding 

van bestuur en intern toezicht geregeld. De instelling kent een bevoegd gezag (bestuur) met een 

titulaire directie. Hierbij blijft het bestuur, bestuur in de zin van de wet en vervult zij de rol van 

intern toezichthouder; de rector/directeur oefent bestuurlijke verantwoordelijkheden uit namens het 

bestuur via mandaat. 

 

Bestuur: College van B&W Gemeente Veenendaal, Mw. N. Kundic 

 

2.3  Schoolorganisatie en management  

 

Directie: Dhr. R.B. de Grunt, Rector 

   Mevr. J.T.M. Starmans, Conrector 

 

De verantwoordelijkheid voor de totale schoolgemeenschap ligt bij de directie, die daarbij een 

interne taakverdeling heeft gemaakt. Bedrijfsvoering en onderwijs ligt bij de rector. Leerlingzaken, 

PO-VO en PR ligt bij de conrector.  

 

2.3.1  De focusgebieden 
 

De school heeft verschillende taken die soms binnen de eigen organisatie tegenstrijdig ervaren 

kunnen worden.  

Strategische doelstellingen kunnen soms beslissingen vragen die op korte termijn tegen de gestelde 

doelen lijken te gaan. De organisatie an-sich stelt soms grenzen aan de zaken die we pedagogisch 

of onderwijskundig zo graag willen. De onderwijskundige “corebusiness”, de ondersteuning van 

onze leerlingen, het publiekrechtelijke “bedrijf” met haar werknemers, de bestuurlijke organisatie. 



         
     Rembrandt College Schoolplan   6  
 

Het zijn verschillende onderdelen van de school met een hele specifieke focus op welke 

eigenschappen in eerste instantie gevraagd zijn.   

In de organisatie- en veranderingskundige leer van Leon de Caluwé wordt gesproken over kleuren 

en bijbehorende eigenschappen. Die zie je terug in de afwegingen binnen een school en passend bij 

die theorie willen we elk schoolonderdeel zo veel mogelijk ruimte geven haar eigen doelen en 

eigenschappen de ruimte te geven. De samenhang met de andere onderdelen vindt vooral in de 

schoolleiding plaats, maar natuurlijk zal geregeld het gesprek gaan over de te maken keuzes.  

Met de kleuren willen we aangeven dat we snappen welke focus eenieder heeft. (zie apart 

meegestuurd document) 

 

Voorbeeld: Het groene deel is van het onderwijs. “Motivatie, leren, evaluatie, bewustwording”, dat 

zijn kernwoorden die hierbij passen, maar dat betekent niet dat er niet blauw (beheersbaar, 

planmatig, in controle) gewerkt hoeft te worden, maar de primaire focus ligt op “groen”. Op deze 

manier is makkelijker te zien waar de focus ligt en waar de verschillen. 

 

 Per onderdeel (zie Koers 2022) van de school spreken we de doelen af (van algemeen tot 

op operationeel niveau) die we binnen de Koers willen bereiken. Deze doelen bepalen de 

focus en de beslissingen voor de komende jaren, welke kant we wel en niet op gaan. 

 In de organisatie (zie organisatiestructuur) onderscheiden we ín de structuur de volgende 

onderdelen: 

 

o Het onderwijs (groen) 

o De ondersteuning van leerlingen (rood) 

o De organisatie (blauw) 

o Directie/bestuurlijke context (geel) 

Kleuren ontleend aan de organisatiekundetheorie van L. de Caluwé 
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- Onderwijskundige teams worden gevormd door samenvoeging van een aantal secties 

 De direct leidinggevende stuurt op de deskundigheid (kennis en kunde) van de 

collega’s en de realisatie van de visie van de school. 

 De sectievoorzitters zijn de inhoudelijk sparringpartners met de kennis van het vak en 

curriculum. 

- De functiemix wordt als essentieel onderdeel ingezet om de onderwijskundige kwaliteit te 

bewaken en continu te verbeteren (onderwijskundig vliegwiel) 

LB-competenties het verzorgen van goede lessen 

LC-competenties de onderwijskundig kartrekker: 

vernieuwing entameren in de vorm van werkvormen, 

experimenten, e.d.  

LD-competenties de analytisch bewaker: 

doen we de goede dingen goed? Op basis van moderne theorieën 

en aansluiting met HBO en WO bewaken van het vakcurriculum en 

de horizontale en diagonale aansluiting. 
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- Leerlingondersteuning is een “vak apart”. Vanuit de vastgestelde basisverantwoordelijkheid 

volgt professionele begeleiding/ondersteuning als er “meer” nodig is. Verzuimbegeleiding, 

mentoraat en leerlingbegeleiders werken onder coördinatie samen aan de realisatie van zo 

passend mogelijk onderwijs. 

- Inzet van ICT is geen doel op zich maar ten doel van de realisatie van doelen. 

- De school organiseert interne controll aangevuld met externe controll van accountant en 

peer review. 

 

2.3.2 Middenmanagement  

 

Mw. M. Bleyendaal, Teamleider Kunst en exact 

Dhr. G. v.d. Brink, Teamleider Mens en maatschappij 

Dhr. P. Ham, Teamleider Talen en Techniek 

Dhr. R. Obermeijer, Teamleider Facilitair 

Dhr. E. Heijkamp Hoofd FA / IC 

 

2.3.3. Besturingsfilosofie  

 

De hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het RCV is uitgewerkt aan de hand van vier 

kernbegrippen: gedeeld leiderschap, kaderstellend management, integraal management en 

resultaatverantwoordelijk management. Uitgangspunt voor de besturingsfilosofie is dat bij de 

inrichting van de organisatie taken en bevoegdheden daar worden gelegd waar optimaal invloed 

kan worden uitgeoefend op het uitvoeringsproces en op het resultaat daarvan.  

Gedeeld leiderschap is een theorie. Een organisatie-filosofie opgebouwd vanuit het werk van een 

aantal toonaangevende wetenschappers (Weggeman, Kessels, Mintzberg et all). Het Rembrandt 

College wil deze theorie in de praktijk brengen. Leiderschap gunnen op basis van kennis, kwaliteit 

en expertise. Werken vanuit het vertrouwen dat een professional zijn werk liever goed doet dan 

fout en vanuit de expertise voor het vak, het leiderschap van een deel van de doelstellingen, 

resultaten en verantwoordelijkheid van de organisatie op zich kan nemen. 

Het principe van kaderstellend management houdt in dat een hoger niveau in de organisatie 

kaders vaststelt voor lagere niveaus. Deze kaders dienen zo te zijn geformuleerd dat de 

uitvoerenden voldoende professionele ruimte ervaren om de uitwerking en implementatie op een 

professionele manier ter hand te kunnen nemen.  

Het werken op basis van integraal management vindt in beginsel plaats op alle niveaus van de 

organisatie. Elke organisatorische eenheid moet kunnen beschikken over voldoende bevoegdheden 
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en middelen om zo hun taakstelling naar behoren te kunnen uitvoeren. De term integraal verwijst 

naar het op elkaar afstemmen van onderwijs, personeel en financiën.  

Met behulp van managementafspraken en een systeem voor interne kwaliteitszorg wordt inhoud 

gegeven aan resultaatverantwoordelijk management. Na te streven doelen worden voor een 

periode van twee jaar vastgelegd in managementafspraken. Met behulp van informatiesystemen 

wordt de voortgang gemeten.  

De leidinggevenden kunnen alleen op een geloofwaardige manier inhoud geven aan de 

resultaatgerichte taakstelling als de kaders duidelijk zijn (eerste kernbegrip) en men over mensen 

en middelen kan beschikken om de organisatie ook daadwerkelijk aan te sturen (integraal 

management, het tweede kernbegrip). Bij het stellen van de kaders en na te streven resultaten is 

de beleidscyclus uitgangspunt: doelen stellen -> uitvoeren -> evalueren -> bijsturen (PDCA: Plan, 

Do, Check, Act).  

 

Onder de aansturing van een unitleider wordt de verantwoordelijkheid genomen voor:  

 de kwaliteitsbewaking van het eigen onderwijsproces binnen het team  

 de kwaliteit van het curriculum  

 de (examen)resultaten  

 de in-, door- en uitstroom van de leerlingen  

 de samenstelling van PTA’s  

 het gebruik van de methodes en  

 het gebruik van de eigen ruimtes.  

Duidelijk hierin is dat de units gericht zijn op inhoud van het curriculum in een bepaalde schoolsoort 

/ opleiding. Het primaire proces en (in eerste instantie) de begeleiding van leerlingen.  

Een centrale plaats is hierbij weggelegd voor de mentor. Deze heeft vaste overlegmomenten met 

zijn/haar leerlingen. Ook vinden er periodiek overlegmomenten plaats om leerlingen waarvoor dat 

nodig/wenselijk is, met elkaar te bespreken.  

Uitgaand van een goede selectie/determinatie is meer intensieve begeleiding een uitzondering. De 

zorgcoördinator heeft schoolbreed de regie op dit terrein.  

 

Kaders waarmee teams rekening dienen te houden bij de beleidsontwikkeling  

Onze belangrijkste (school)taak is het verzorgen van onderwijs en begeleiding van hoge kwaliteit. 

Inhoudelijk sterk en aantrekkelijk voor leerlingen. Daarnaast willen we dat leerlingen hun talenten 

maximaal leren benutten en ontdekken waar zij goed en minder goed in zijn. De school moet 

uitdagen, haar visie trouw blijven , leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen, succesvol te zijn 

en bewust te maken van hun maatschappelijke opdracht.  
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3. Schoolprofiel  

 

3.1 Identiteit en kernwaarden 

 

Het Rembrandt College Veenendaal is de enige openbare school in Veenendaal. We maken werk 

van algemeen toegankelijk onderwijs. Elke leerling en medewerker is welkom ongeacht 

levensovertuiging, geloof of geaardheid etc. 

De school is een gemeenschap waarin gelijkwaardigheid centraal staat. Toegankelijkheid geldt voor 

eenieder. Van leerling tot rector. 

 

Vanuit de Visie (zie H1) zijn we overtuigd van ons cultuurprofiel, maar veel meer: we willen 

leerlingen en elkaar de verbinding tussen creativiteit en logica laten maken. Verder kijken dan het 

aannemelijke. Creatief zijn in het denken. 

 

Onze identiteit is samengevat in “Het DNA” 
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4. Onderwijs en begeleiding  

 

De begeleiding van de leerlingen is uitgebreid weergegeven in de verschillende beleidsdocumenten, 

zowel in “wie heeft welke rol in de school” als ook in het schoolondersteuningsplan. 

 

  

De 'Schijf van 4' is een eenvoudige manier om vast te stellen welke ondersteuning de school levert 

en waar de leerling zich in de intensiteit van de begeleiding op dat moment bevindt. Het is dus 

geen schema waarin de weg naar onderwijs buiten de school in engste zin van het woord 

aangegeven wordt, maar een duiding op welke manier de zorg geleverd wordt en wie volgens 

welke werkwijze verantwoordelijk is. De school zal er altijd naar streven om de ondersteuning te af 

te ronden. De school erkent echter dat er een groep leerlingen is die altijd een bepaalde 

mate/intensiteit van ondersteuning en begeleiding nodig zal hebben om een diploma te behalen.  
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Fase 1: algemeen pedagogisch handwerk (mentor bewaakt) 

Het Rembrandt College verwacht van haar medewerkers dat ze vanuit professioneel handelen met 

de meeste zaken zelf om kunnen gaan en adequaat op kunnen treden. Ondersteuning die leerlingen 

op persoonlijk en of didactisch niveau nodig hebben, kunnen in de meeste gevallen tussen de 

medewerker en de leerling worden opgepakt. 

 

Fase 2: Teamafspraken, gezamenlijke aanpak (mentor bewaakt) 

Bij een algemeen onderkende ondersteuningsbehoefte van een leerling kunnen afspraken worden 

gemaakt binnen de groep vakcollega’s hoe hiermee om te gaan. Eventueel is ondersteuning van 

een leerlingbegeleider of docenten noodzakelijk. 

 

Fase 3: Intensieve interne ondersteuning (ondersteuningscoördinator bewaakt) 

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning is dit in 

overleg met de ondersteuningscoördinator af te spreken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 

ondersteuning door de pedagoog, de ambulant begeleider of de schoolmaatschappelijk werker. De 

ondersteuning wordt geboden op basis van een plan van aanpak en geëvalueerd. Afspraken worden 

met de ouders gecommuniceerd. In deze fase zal meestal de leerlingbegeleider een belangrijke 

uitvoerende rol hebben.  

 

Fase 4: Intensieve externe ondersteuning (ondersteuningscoördinator bewaakt) 

Indien een leerling aanwijsbaar gebaat is bij specialistische individuele ondersteuning die niet 

binnen de school voorhanden is, is dit in overleg met de ondersteuningscoördinator af te spreken. 

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een plaatsing op een bovenschoolse voorziening (bijvoorbeeld 

Overstag) of een cluster 2,3 of 4 school. De ondersteuning wordt geboden op basis van een plan 

van aanpak en geëvalueerd en aan ouders gecommuniceerd. 

 

Verderop in deze schoolgids vindt u de belangrijkste informatie over de interne specialistische 

ondersteuning, namelijk: 

- de ondersteuningscoördinator 

- de schoolpedagogen 

- faalangst 

- dyslexie 

- dyscalculie 

- pestgedrag 

- CuMi-functionaris (culturele minderheden) 
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- GGD 

- schoolmaatschappelijk werk 

- ambulante begeleiding 

Voor de specifieke onderdelen verwijzen wij graag naar de verschillende documenten. 

 

4.1  Doelstellingen    

 

De school levert die ondersteuning die een kind in de rol van leerling nodig heeft om binnen de 

gestelde termijn een diploma te behalen dat bij zijn cognitie, vaardigheden en omstandigheden 

past. 
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5.  Personeelsbeleid 

 

Een school bestaat bij het succes van haar leerlingen. En dit succes hangt nauw samen met de 

professionaliteit, motivatie en het enthousiasme van de medewerkers. Gelukkig heeft het 

Rembrandt College Veenendaal veel van deze gemotiveerde medewerkers. Om hier ook in de 

toekomst verzekerd van te zijn, wil de school een inspanningsverplichting aan gaan met de 

medewerkers. Personeelsbeleid is namelijk een wederzijdse zaak. Elke medewerker heeft recht op 

uitdagend werk in een veilige omgeving; werk dat boeit en bindt. In een organisatie waar met 

plezier wordt samengewerkt aan een betere organisatie, elke dag opnieuw. 

Samengevat houdt IPB voor het Rembrandt College Veenendaal in dat: 

 

 personeelsbeleid wordt vormgegeven in de hele school, waarbij aandacht wordt besteed de 

combinatie van de schoolvisie en de ontwikkeling van personeelsbeleid; 

 medewerkers (mede)verantwoordelijk zijn voor hun eigen professionele ontwikkeling; 

 er een relatie wordt gelegd tussen de doelstellingen van de school, de inzet van personeel, 

de inzet van personeelsinstrumenten en de inzet van financiële middelen; 

 de instrumenten voor personeelsbeleid samenhangend worden ingezet; 

 er sprake is van competentieontwikkeling. 

 

5.1  Een functieboek voor alle medewerkers 

 

In het functieboek liggen alle functies vast die binnen Rembrandt College Veenendaal voorkomen. 

Het RCV vindt het inzichtelijk maken van de verschillende verantwoordelijkheden, taken en 

bevoegdheden de basis voor het transparant werken aan de realisering van de schooldoelen. 

 

5.2  De gesprekkencyclus 

 

De gesprekkencyclus voor OP en OOP wordt gezien als het ‘hart van IPB’. In het gesprek tussen 

leidinggevende en medewerker wordt gesproken over de doelen van de school, de individuele 

doelen van de medewerker en over de afstemming daartussen. Tijdens het gesprek is er dus sprake 

van directe beïnvloeding én van uitwisseling. Het is wenselijk dat er in de gesprekkencyclus sprake 

is van een open sfeer. Uitgangspunt hierbij is dat het bespreekbaar maken van wederzijdse 

feedback de relatie sterker maakt en dit het welbevinden van beide partijen bevordert. 
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Doelen van de gesprekscyclus zijn: 

 het stimuleren van reflectie bij een ieder op het eigen functioneren binnen team- en 

schoolverband; 

 het positief beïnvloeden van het welbevinden van medewerker en leidinggevende; 

 het afstemmen van schoolontwikkeling en wensen/gedrag van de medewerker; 

 het maken van afspraken over het takenpakket en de competentieontwikkeling van de 

medewerker en de ondersteuning daarbij vanuit de school; 

 de beoordeling van medewerkers die verminderd functioneren of disfunctioneren. 

 

Als onderlegger voor de gesprekkencyclus en het beoordelingsbeleid zijn competentieprofielen voor 

de docentfuncties LB, LC en LD ontwikkeld. Deze competentieprofielen bieden een handvat voor de 

verschillende soorten gesprekken in de gesprekkencyclus en geven mogelijkheden voor 

ontwikkelpunten aan. 

 

5.3  De functiemix 

 

Bij de invoering van de functiemix is het competentieprofiel gekoppeld aan de units. Zo komt de 

school tot de volgende indeling: 

De functie LB-docent is de standaard docentenfunctie. Het is voor de meeste docenten de 

startfunctie. In het competentieoverzicht is aangegeven welke vaardigheden hij bezit en verder 

moet ontwikkelen. 

De LC-docent is een docent die zich profileert als kartrekker binnen het team. Hij heeft een 

(jaarlijks) een bijzondere opdracht die gericht is op de ontwikkeling van het primaire proces binnen 

het docententeam. Hij onderzoekt, ontwikkelt en informeert de collega’s over zijn bevindingen. 

Deze LC-docent beschikt over de standaard LB-competenties, aangevuld met die van de LC-docent. 

De LD-docent is de docent die beschikt over een masterdiploma en die als nestor van het team laat 

zien dat hij over een ruime docentenervaring beschikt, die hij weet te koppelen aan ontwikkelingen 

van zijn vak(ken) binnen en buiten de school. Ook de LD-docent heeft een opdracht welke jaarlijks 

wordt op/bijgesteld en waarover hij zijn collega’s informeert en deze schoolt. In het 

competentieoverzicht beschikt hij als docent over de LB-, LC- en LD-competenties. 
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5.4  De beoordeling van nieuwe medewerkers 

 

Elke medewerker die start binnen het Rembrandt College Veenendaal wordt in een eerste 

beoordelingstraject geplaatst. Dit traject is in principe een eenjarig traject tenzij er bij de aanstelling 

andere afspraken zijn gemaakt. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld ziektevervanging. 

Doelen van het beoordelingstraject voor nieuwe medewerkers zijn dan vooral: 

 het in kaart brengen van de startpositie van de medewerker; 

 het goed zicht krijgen op de competenties en vaardigheden van de medewerker; 

 binnen de wettelijke termijnen zicht hebben op het functioneren van de medewerker; 

 duidelijkheid bieden voor het verkrijgen van een vaste aanstelling. 

Het beoordelingstraject voor de nieuwe medewerker (OP) wordt in overleg met de direct 

leidinggevende intensief begeleid door een interne coach en door het docententeam. 

 

5.5  Het beoordelen van re-integrerende medewerkers 

 

Elke medewerker die door welke omstandigheid dan ook voor langere tijd uit het primaire proces is 

geweest zal met zijn/haar direct leidinggevende een re-integratieproces afspreken. Conform de 

geldende wet- en regelgeving is de betrokken medewerker al begeleid gedurende het ziekteproces; 

daarbij is een Plan van Aanpak gemaakt. In het beoordelingstraject voor de re-integrerende 

medewerker wordt de begeleiding en beoordeling vooraf afgesproken, waarbij het coachende en 

begeleidende proces een belangrijke rol hebben in het geheel. Het streven daarbij is (bijna altijd) 

de re-integratie in de eigen functie, tenzij dit door de UWV anders is bepaald. 
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6.  Kwaliteitsbeleid 

 

Kwaliteit: 

1. is een karaktereigenschap 

We vertrouwen erop dat professionals hun werk liever goed dan niet goed doen en intrinsiek 

alleen maar tevreden zijn als het goed gaat. 

2. is een afspraak 

In onze visie niets anders dan uitvoeren wat van tevoren is afgesproken. Die afspraak wordt 

met verschillende belanghebbenden gemaakt.  

3. ontstaat nooit toevallig 

Het is het resultaat van een doelgerichte actie. 

4. is cyclisch 

Na afloop worden de resultaten besproken en volgt een nieuwe (verbeterde) afspraak. 

 

Op het Rembrandt College Veenendaal houdt kwaliteit dus in dat allen die bij de school betrokken 

zijn, proberen het elke keer een stapje beter te doen. Niets meer en niets minder, geen 

ingewikkelde filosofie, maar gewoon een manier van werken om de prestaties te willen verbeteren. 

Eenvoudige instrumenten en een transparante veilige cultuur moeten er verder voor zorgen dat 

deze manier van werken in de school gemeengoed wordt. Het Rembrandt College gelooft dat 

werken aan kwaliteit van nature een plaats moet krijgen in de organisatie. De goede dingen doen 

en de dingen vanzelfsprekend goed doen, het kwaliteitsdenken zo verankeren dat het als het ware 

in de vezels van elke medewerker zit. 

De medewerkers krijgen de gelegenheid hun kwaliteiten in te zetten om daarmee zowel de 

organisatie als henzelf maximaal te ontplooien. Kwaliteitsbeleid is er op gericht beter te worden, 

niet in de zin van ziek zijn/beter worden, maar in de opklimmende lijn van goed - beter - best. 

Zichtbaar en meetbaar voor iedereen. 

Van de schoolleiding vraagt dit een intensieve sturing op alle beleidsterreinen. 

Het belangrijkste doel hierbij is de verbetering van zowel de opbrengsten als het 

onderwijsleerproces. 
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6.1  Specifieke aandachtspunten 

 

6.1.1 Professionele cultuur 

 

De school wil in de komende periode verder groeien als professionele organisatie. Centraal hierbij 

staat dat de medewerkers bij voortduring werken aan het verbeteren van hun competenties. Het 

steeds beter willen doen, het daarover met elkaar hebben en verantwoording afleggen over de 

behaalde resultaten, maakt hier deel van uit. Tijdens de jaarlijkse gesprekken is dit een onderwerp 

dat aan bod komt Daarnaast koppelt de docent de behaalde resultaten van zijn leerlingen terug aan 

zijn teamleider. Als er aanleiding toe is, gaat de teamleider het gesprek aan met de docent over zijn 

behaalde resultaten. 

 

6.1.2.  Analyses van het primaire proces 

 

In de jaarlijkse kwaliteitskaart van de onderwijsinspectie worden de opbrengsten gemeld. Het 

Rembrandt College wil haar opbrengsten op voldoende peil hebben. Rendementen en cijfers 

moeten daarvoor bekeken worden. Steeds meer verantwoordelijkheid wordt daarbij bij de secties 

gelegd.  

Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat de vanaf klas 2 de leerlingen in een derde leerjaar komt 

waarvan we mogen verwachten dat ze binnen de gestelde termijn een diploma behalen. Daarbij is 

het van belang dat we kinderen kansen willen blijven geven. Een gezonde balans moeten we daarin 

vinden. De schoolleiding beoordeelt systematisch de opbrengsten en gaat met de secties en de 

collega’s bij afwijkingen het gesprek aan. Deze gesprekken moeten leiden tot 

verbeteringsvoorstellen en  verbetering van de resultaten. 

 

Bij deze gesprekken komen o.a. de volgende aspecten aan de orde: 

 De in-, door- en uitstroom (IDU) van leerlingen. Deze gegevens hebben sterk te maken met 

instroom en plaatsing van leerlingen in de onderbouw en hun vervolgroute in de 

bovenbouw. Verder spelen het zittenblijven, de op- en afstroom en voor onze school de 

uitstroom, een belangrijke rol. 

 De opbrengsten (lees: cijfers) per team/afdeling, maar ook hoe goed leerlingen scoren voor 

de verschillende vakken. Er is uitvoerig aandacht voor de examenresultaten en daarbij voor 

de verschillen tussen schoolonderzoek- en eindexamenscores. 
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Daarnaast kijken we naar het complete toetsingskader van de inspectie:  

 Deze resultaten maken duidelijk hoe het team en de individuele docenten om gaan met het 

curriculum, wat de pedagogische- en didactische keuzen en kwaliteiten van de docenten zijn 

en hoe er binnen het team/afdeling wordt gestuurd en hoe de kwaliteit van het onderwijs 

wordt bewaakt.  

 

Doorlopende leerlijnen zijn van belang voor de kwaliteit van het onderwijs. De secties zorgen voor 

doorlopende curricula en de units zorgen voor vakintegratie en -afstemming. 

 

6.2 Klanttevredenheid en ouderbetrokkenheid 

 

Aan onze ouders en leerlingen wordt gevraagd wat zij van ons onderwijs vinden.  

Belangrijkste sparringpartner is hierin de Leerlingenraad. Zij hebben regulier overleg met de directie 

en denken aan de voorkant mee over uiteenlopende thema’s. Van het realiseren van de schoolvisie, 

het cultuurprofiel, de inrichting van de school tot en met de schoolgids en het leerlingenstatuut. Het 

Rembrandt College doet mee aan de zgn. LAKS-enquêtes en hierin trekken we samen op met de 

leerlingenraad.  

 

Daarnaast bestaat het overleg met de Ouderraad. Items die in deze overleggen besproken kunnen 

worden zijn: 

 Het gedrag dat van leerlingen en van personeel van de school wordt verwacht. 

 Het pedagogisch klimaat van de school. 

 Kledingvoorschriften. 

 Pesten. 

 Veiligheid op en buiten de school. 

 Spijbelen en voortijdig schoolverlaten. 

 De visie op onderwijs. 

 Het excursiebeleid van de school. 

 De leerlingenzorg op de school. 

 De ouderavonden en andere vormen van communicatie. 

De ouderraad is geen formeel orgaan van medezeggenschap. De feedback die door de ouderraad 

wordt gegeven moet worden gezien als advies aan de school. De school zal die adviezen serieus 

nemen en verantwoorden wat ze met die adviezen heeft gedaan. 
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6.3  De medezeggenschap  

  

De medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs. In deze wet 

is geregeld dat de school beschikt over een Medezeggenschapsraad. De Medezeggenschapsraad 

bestaat voor de helft uit docenten en ondersteunend personeel, een kwart is ouder en een kwart is 

leerling. 

 

6.4 Kwaliteit van medewerkers 

 

- Nieuwe docenten worden tijdens het eerste leerjaar beoordeeld.  

Stap voor stap is omschreven hoe deze procedure verloopt en welke instrumenten ter begeleiding 

en beoordeling worden ingezet. Naast de opleider in school en de coaching/begeleiding per team 

speelt de beoordeling van lessen. 

- De zittende docenten nemen deel aan de procedure zoals geschetst. 

Vastgelegd is dat jaarlijks een functioneringsgesprek wordt gevoerd tussen medewerker en direct 

leidinggevende. 

 

Ten slotte is er voor elk functioneringsgesprek een analyse beschikbaar van de door de medewerker 

geleverde portfolio. Het gaat hierbij om de becijfering en beoordeling van leerlingen, maar ook om 

de rol die de medewerker als mentor heeft vervuld. Verder wordt er gekeken naar de behaalde 

resultaten voor het vak (toetsen/examencijfers). 

 

6.5 Sociale en maatschappelijke competenties 

 

Het Rembrandt College Veenendaal leidt haar leerlingen op tot mondige medeburgers die de 

verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving op weten te pakken. Loopbaanbegeleiding en 

loopbaanoriëntatie, zijn facetten waar schoolbreed, expliciet aandacht aan besteed gaat worden.  

 

6.6 Samenwerking primair onderwijs en samenwerkingsverband 

 

Het Rembrandt College Veenendaal zorgt middels een correcte procedure voor een adequate 

overgang van leerlingen van het PO of  van andere partijen. Ook werken we samen met netwerken 

voor het vervolgonderwijs (MBO en HBO) en het werkveld. 

Het Rembrandt College neemt een voortrekkersrol in het samenwerkingsverband waar het gaat om 

het totstandkomen van een eenduidig toelatings- en plaatsingsbeleid van de school. 
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7. Financieel en materieel beleid 

 

7.1 Financiën 

 

Het Rembrandt College is een relatief kleine éénpitter. De marges zijn klein, de uitdaging in-control 

te zijn groot.  

In ons financiële cyclus hanteren we de volgende doelstellingen: 

- De school zal sober en doelmatig met ’s Rijks middelen om moeten gaan. 

- Middelen dienen om het onderwijs binnen de visie van de cultuurprofielschool mogelijk te 

maken. 

- De kwaliteit van ons onderwijs zit primair in kwalitatief goede en enthousiaste medewerkers. 

- De materiële ondersteuning dient ten dienste van het onderwijs te staan en er is een goede 

balans tussen up-to-date voorzieningen en onderwijskundige noodzaak. 

- De school is in-control zonder dat systemen leidend en belemmerend mogen zijn. 

 

De school heeft de afgelopen jaren bijzondere inspanningen gepleegd om binnen de groei van de 

school in control te blijven. Op de meeste van deze beleidsterreinen hebben doorrekeningen 

plaatsgevonden. Vervolgens zijn uitgangspunten voor de komende jaren geformuleerd. De 

schoolleiding heeft aangegeven wat de bandbreedte van de verschillende activiteiten kan (en mag) 

zijn. 

 

7.2  Risico’s 

 

De huidige schoolsituatie en de daaruit voortvloeiende verplichtingen zijn voor een belangrijk deel 

bepalend voor de besteding van de toekomstige gelden. Daarnaast hebben de beleidsvoornemens 

financiële consequenties. 

Hoewel de blik op de toekomst beperkt wordt door de kennis van vandaag moet de 

meerjarenraming inzicht verschaffen in de toekomstige financiële positie en de mogelijke risico’s 

van de school. Voor het inschatten van deze risico’s stelt de school jaarlijks haar risicoanalyse bij. 

 

7.3  Materieel 

 

De huidige inkomsten en uitgaven voor onderhoud, inventaris en huisvesting zijn niet 

kostendekkend. De vaststelling van de materiële begroting ontwikkeld in 1997 is ondanks een 

aantal prijsbijstellingen daarmee niet van deze tijd. ICT en veranderende wet- en regelgeving 
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hebben door de verschillende doordecentralisaties in de praktijk allang afstand genomen van de 

wijze waarop de overheid financiert.  In de meerjarenbegroting wordt daarom met een totale 

lumpsum gewerkt. 

 

7.4 Huisvesting 

 

Het hoofdgebouw van het Rembrandt College Veenendaal is gehuisvest aan de Rembrandtlaan in 

Veenendaal, in de nabijheid van de andere VO-scholen. Het gebouw is in 1999 gebouwd door de 

gemeente Veenendaal. Daarbij is ook veel aandacht besteed aan uitstraling en de veiligheid rondom 

en in het gebouw. 

Door toename van het aantal leerlingen is er begin schooljaar 2013/2014 een tweede locatie in 

gebruik genomen. Dit betreft een voormalige school voor primair onderwijs en is gelegen, op 

fietsafstand van de hoofdlocatie aan de Mispel 11 te Veenendaal. 

 

7.5  Inventaris / afschrijving 

 

De inventaris verkeert conform het daarvoor geldende investerings-/vervangingsplan op een 

acceptabel niveau. De audiovisuele voorzieningen in de lokalen zijn daarbij eveneens op het 

gewenste niveau gebracht. De school beschikt over moderne faciliteiten. 
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8.  Beleid ten aanzien van interne- en externe communicatie 

 

De PR van de school is voor een groot gedeelte bij de directie belegd, als portefeuille van de 

conrector. Belangrijke doelstelling hierbij is dat regionaal de positie van het Rembrandt College als 

openbare, algemeen toegankelijke cultuurprofielschool duidelijk naar voren komt. De school kiest 

voor een eigen, herkenbare, authentieke passende communicatie. Vernieuwend en soms 

tegendraads. 

 

In een communicatieplan is omschreven welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de 

verschillende doelgroepen. Voor elk van deze groepen zijn doelen en middelen aangegeven.  

 

8.1  Interne communicatie: 

 

Voor de interne communicatie worden de volgende middelen gebruikt: 

 dagkrant 

 mail 

 It’s learning 

 website 

 werkoverleg/teamoverleg 

 mededelingen tijdens teamvergaderingen 

 plenaire personeelsvergaderingen 

 functioneringsgesprekken 

 klankbordgroepen van ouders en leerlingen 

 ouderraad 

 personeelsgeleiding van de medezeggenschapsraad 

 medezeggenschapsraad 

 

8.2  Externe communicatie: 

 

Voor de externe communicatie wordt gebruik gemaakt van: 

 mails 

 social media 

 website 

 brochures/voorlichtingsmateriaal 

 posters 
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 persberichten 

 advertenties 

 redactionele artikelen/interviews 

 open huis 

 voorlichtingsavonden 

 inloopdagen 

 presentaties op basisscholen 

 leerlingenactiviteiten 

 logo op materialen 
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9.  Koersplan 

 

De algemene en specifieke doelen voor de school zijn uitgewerkt in de “Koers 2022”. Dit plan geeft 

een beeld van de school die we zullen zijn in 2022: 

 

Onderwijs 

Algemeen Doel: 

Het Rembrandt College is in 2022 een school waar leerlingen in de Theoretische leerweg, het Vwo 

en het Havo op een moderne manier kwalitatief goed onderwijs krijgen op maximaal 2 locaties. Het 

onderwijs past bij de tijdsgeest en weet een verbinding te leggen tussen creativiteit en cognitie, 

logica en verwondering. We leren kinderen om buiten de grenzen van het gebaande te durven 

kijken. Ze zien dwarsverbanden, kunnen out-of-the-box denken.   

Het Rembrandt College kiest ervoor dat leerlingen zich niet alleen verder ontwikkelen in dat waar ze 

al goed in zijn, maar we verdiepen, verbreden, ontwikkelen vaardigheden en ontdekken eigen 

talenten. We accepteren mogelijk falen hierin als een leerproces. 

 

Personeel 

Algemeen Doel: 

Het Rembrandt College is in 2022 een school waar collega’s hun professionele ruimte af weten te 

stemmen met de professionele ruimte die de organisatie ‘an-sich’ nodig heeft. Er is duidelijk sprake 

van gedeeld leiderschap, waarbij het werkgeverschap in de organisatie bij professioneel 

leidinggevenden ligt en het leiderschap over de inhoud van het eigen vak zo laag mogelijk in de 

organisatie is neergelegd, op basis van kennis, expertise/vaardigheid en kwaliteit. Iedereen kent en 

weet zijn ruimte en benut die om de onderwijskundige doelen mogelijk te maken 

 

Leerlingen 

Algemeen Doel: 

Leerlingen van het Rembrandt College voelen zich op school thuis. Ze voelen zich gekend. Zij 

volgen hun lessen conform afspraken op één van de locaties. De leerlingen willen graag meer dan 

alleen de kennis opdoen, ze hebben een bovengemiddelde affiniteit met cultuur (breed) en zetten 

zich daar (ook buiten de lestijden) voor in. Leerlingen respecteren elkaars eigenheid en waarderen 

de bijzonderheid van eenieder. 
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Organisatie: 

Algemeen Doel: 

Het Rembrandt College is in 2022 een school van maximaal 2 locaties, financierbaar en in-control. 

Er wordt gewerkt in vakgroepen.  In deze teams staat het opdoen, bijhouden en gebruiken van de 

benodigde kennis en vaardigheden ons vak uit te oefenen centraal. De organisatie is zo plat 

mogelijk en (gedeeld) leiderschap wordt gegund op basis van expertise en vertrouwen in eenieder 

die zijn vak beheerst en het aanspreken van diegene waarbij het minder is (geworden). Systemen 

zijn ondersteunend en waar nodig uitwisselbaar om de doelen te bereiken. 

 

De specifieke doelen en het strategisch beleidsplan zijn als afzonderlijke documenten opgesteld. 


