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   INLEIDING

We willen graag toe naar een concept 
waar bij de leerling centraal staat.  
De onder wijsbehoefte van de leerling 
moet dienen als uitgangspunt van zijn 
leren. Daarbij willen we  vasthouden aan 
wat er goed gaat. We willen het (sport)
actieve karakter van ons onderwijs 
behouden en de koppeling tussen  
onderwijs en praktijk blijven maken. 

Voorafgaand aan de invulling van dit 
school  plan is door afgevaardigden van  
de scholen van de Scholengroep Rijk  
van Nijmegen het strategisch plan voor  
de Scholengroep opgesteld. Hierin staan 
de gemeenschappelijke kernwaarden 
creativiteit, ambitie en engagement  
ver meld die iedere school voor zich 
vertaald heeft naar zijn of haar eigen 
locatie. Immers, elke school kent zijn 
eigen context en specifieke doelgroep. 
Voor het Kandinsky College Molenhoek 
mondde dit uit in een waardevol traject 
van co-creatie waarbij alle belangheb- 
benden hun stem hebben laten horen. 

Een team van betrokken collega’s heeft  
de taak op zich genomen dit proces vorm 
te geven. Er is bewust gekozen om vanaf 
het eerste moment collega’s een stem  
te geven om zo een breder draagvlak  
te creëren. Op gezette momenten heeft  
het team afgelopen jaar input gegeven 
voor het nieuwe schoolplan, ook zijn 
leerlingen en ouders betrokken in dit 
proces en zijn mid dels een inspi ratiediner 
andere belang   hebben den bij onze school 
gehoord. Dit heeft geleid tot de breed 
gedragen ambities die u in dit schoolplan 
terugleest.

Het Kandinsky College Molenhoek staat aan de vooravond van een 
koerswijziging. Op dit moment worden we geconfronteerd met een 
aanzienlijke groep leerlingen die te weinig aansluiting vindt bij ons  
huidige klassikale systeem waarbij de organisatie, structuur en de  
leerstof leidend zijn. 

De onderwijsbehoefte  
van de leerling moet  
dienen als uitgangspunt  
van zijn leren.
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SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN
Het Kandinsky College Molenhoek maakt 
deel uit van de Scholengroep Rijk van 
Nijmegen: zeven scholen die samen de 
missie naleven dat leerlingen zich ont - 
wikkelen tot geëngageerde en zelfred-
zame mensen met toekomst besten dige 
competenties. Iedereen hoort erbij en  
we trekken samen op. De zeven scholen 
hebben deze missie samen uitgewerkt  
in het koersplan 2018-2022 en vertalen  
dit ieder naar een individueel schoolplan.  
Op deze manier wordt binnen de Scholen-
groep Rijk van Nijmegen een breed palet 
van onderwijssoorten aangeboden.  

KANDINSKY COLLEGE MOLENHOEK
Het Kandinsky College Molenhoek is een 
kleine vmbo-school in Molenhoek (LB).  
Het biedt onder wijs aan ongeveer 260 
leerlingen. Leerlingen kunnen de basis-  
of kaderberoepsgerichte, gemengde of 
theoretische leerweg volgen. 
 
Het Kandinsky College Molenhoek heeft 
als school voor beroepsgericht vmbo een 
unieke positie veroverd in het voort gezet 
onderwijs in de wijde regio. De school 
biedt het profiel Dienstverlening & 
Producten aan maar verliest daarbij  
de ervaring en kennis op het gebied van  
het oude profiel Sport, Dienstverlening en 
Veiligheid niet uit het oog. Met name het 
sport actieve en praktijkgerichte karakter 
van deze school maakt de school bij-
zonder. Het samenhangende pakket van 
profiel- en keuzedelen is hierop inge richt 
en maakt dat we een uitdagend en her - 
kenbaar school concept kunnen bieden. 

   DE SCHOOL EN

          HAAR OMGEVING

Met name het sport- 
actieve en praktijk-
gerichte karakter maakt 
deze school bijzonder. 
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MISSIE EN VISIE
Leerlingen maken tijdens hun middel bare 
schoolperiode verschillende keuzes voor 
hun toekomst. Ze zoeken naar kennis,  
hun identiteit en verbinding met anderen. 
Wij willen onze leerlingen voorbereiden 
op deze toekomst door ze te leren en 
laten ervaren waar hun kwa li teiten, 
interesses en grenzen liggen, deze te 
ontwikkelen en zichzelf te overstijgen.

Het Kandinsky College in Molenhoek 
streeft daarom de volgende missie na: 

Door leren en beleven, en met 
per soonlijke aandacht, creëren 
we samen een springplank naar 
een succesvolle toekomst.

Deze missie krijgt vorm in vier bouwstenen:

Leren en beleven
Op het Kandinsky College ben je altijd 
in beweging. Sport heeft een centrale 
rol in ons onderwijs. Daarnaast kop  - 
pelen we theoretische kennis aan 
praktijkervaringen zodat leerlingen 
leren door te denken én te doen. Dat 
kan zowel binnen als buiten de school 
zijn. Leren uit boeken, ervaren en 
beleven gaan hand in hand.

samen
Onderwijs maak je samen! Op het 
Kandinsky College zijn docenten,  
ouders en leerlingen betrokken bij  
het leerproces van de leerling en het 
leefklimaat in de school. De school  
is een maatschappij in het klein  
waarin je leert dat we elkaar nodig 
hebben om goed samen te leven.  

Persoonlijke aandacht
We hebben persoonlijke aandacht 
voor elke leerling; zowel voor het 
sociaalemotionele welbevinden  
als voor het individuele leertraject.  
Er is ruimte voor talentontwikkeling 
en persoonlijke kwaliteiten van de 
leerling. De mentor neemt hierbij  
een centrale rol in. 

succesvolle toekomst
We bereiden leerlingen voor op een 
succesvolle toekomst in de maat-
schappij van morgen. Dit is een 
proces waarbij leerlingen zich bewust 
worden van hun kwaliteiten, compe-
tenties en voorkeuren en waarbij ze 
de verantwoordelijkheid voor hun 
toekomst in eigen hand nemen.  

   DE SCHOOL EN

          HAAR OMGEVING

   ONDERWIJSKUNDIG 

                  
          BELEID
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IN 2020
De vier genoemde bouwstenen vormen  
de komende jaren de rode draad in de 
inrichting van ons onderwijs. Van hieruit 
hebben we de komende jaren nog veel  
te ontwikkelen. Om de visie concreet te 
maken zetten we per bouwsteen in op 
een aantal speerpunten die de onder-
wijsontwikkeling binnen het Kandinsky 
College Molenhoek de komende vier jaar 
vormgeven. 

  LEREN EN BELEVEN
. . .leren we in de praktijk
We leiden onze leerlingen op voor een 
wereld die verandert. Het is daarom extra 
belangrijk dat zij vaardigheden ontwikke-
len om succesvol met deze veranderingen 
om te gaan. Voor onze leerlingen werkt 
het motiverend als het leren ook ‘levens-
echt’ is. Stages en andere vormen van 
leren in de praktijk hebben dan ook een 
centrale plaats in ons onderwijs; ook voor 
de leerlingen die de theoretische leerweg 
volgen. We zoeken op verschillende vlak - 
ken de samenwerking met het bedrijfs-
leven en met verschillende vervolg - 
op leidingen in de omgeving.  
De komende jaren willen we dit netwerk 
verder uitbreiden door ook ouders en 
oud-leerlingen te betrekken in dit proces. 

   IN 
2020...
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. . . is er een doorlopende leerlijn  
voor alle vakken
We ondersteunen leerlingen in hun 
leerloopbaan op school door doorlopen -
de leerlijnen van het eerste tot het vierde 
leerjaar te ontwikkelen voor alle onder-
wijsniveaus. Zo bieden we onze leerlingen 
duidelijkheid en structuur tijdens hun 
jaren op onze school. We streven naar 
samenhang in vakken en zoeken naar 
mogelijkheden om vakoverstijgend 
onderwijs te bieden. 

. . . is het taal- en rekenonderwijs 
verder doorontwikkeld
Goede beheersing van de Nederlandse 
taal is van belang om goed in verbinding 
met anderen te komen en om de school-
loopbaan een succesvol vervolg te geven. 
We meten het niveau van taalvaardigheid 
van leerlingen door middel van Diataal.  
In de groepshandelingsplannen wordt 

aandacht besteed aan de verschillende 
niveaus van taalvaardigheid binnen een 
klas. Daarnaast investeren we sterk in het 
rekenonderwijs om onze leerlingen voor 
te bereiden op het behalen van voldoende 
resultaat voor de verplichte reken toets. 
Het vak rekenen heeft een vaste plek  
in het vakkenpakket van klas 1 t/m 4.  
De komende jaren wordt de samenwer-
king versterkt tussen de vakken waarbij 
rekenen een rol speelt. 

. . . heeft sport een nog prominentere 
rol in ons onderwijs
Om het sportactieve karakter van ons 
onder  wijs nog meer te benadrukken, 
wordt het aantal sport  uren in de boven-
bouw uitgebreid. Daarnaast wordt binnen 
het profiel Dienst verlening & Producten 
zo veel mogelijk de kop peling gemaakt 
met Sport, Dienstverlening & Veiligheid. 

We leiden onze leer-
lingen op voor een 
wereld die verandert.

Schoolplan 2018-2022 5



  PERSOONLIJKE AANDACHT
. . . bieden we maatwerk  
binnen ons onderwijs
Op korte termijn zal dat vooral binnen  
de vak lessen plaatsvinden. De lange 
termijn doelstelling is om de huidige 
roosterstructuur en het lessenaanbod  
te wijzigen en zo ook buiten vaklessen 
ruimte te maken voor maatwerk.  
Eind schooljaar 2018-2019 presenteren  
we een voorstel voor het aanpassen van 
het les sen aanbod waarbij meer ruimte  
is voor vraag en aanbod. De eerste  
inven tarisaties zijn al uitgevoerd, met  
een groep geïnteresseerde collega’s 
wor den de voor stellen verder uitgewerkt. 
Leerlingen en ouders worden betrokken 
bij deze ontwikkeling.

. . . werken we met een versterkt 
mentoraat
De mentor krijgt een centrale rol in het 
opstellen en evalueren van individuele 
leerdoelen met de leerling. De lange 
termijn doelstelling is om dagelijks  
een mentormoment in te plannen in  
het rooster. Ook deze wens wordt mee-
genomen in het voorstel voor een nieuw 
lesaanbod.  

. . . bieden we iedereen de mogelijk-
heid om voor een enkel vak examen 
te doen op een hoger niveau
Wanneer leerlingen excelleren in een 
enkel vak/enkele vakken bieden we  
de mogelijkheid om voor deze vakken 
examen te doen op een hoger niveau.  
Op deze manier proberen we leerlingen  
te stimuleren het beste uit zichzelf  
te halen. 

. . . werken we waar mogelijk met  
het groepsdocent concept in  
de onderbouw voor vmbo-basis 
De komende tijd willen we onderzoeken 
of het werken met een groepsdocent 
haalbaar en nuttig is voor met name  
onze vmbo-basis leerlingen. 

We leren van en met 
elkaar door regelmatig 
gesprekken hierover  
te voeren.

   IN 
2020...
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  SUCCESVOLLE TOEKOMST
. . . ondersteunen we onze  
leer lingen door keuzevakken en 
verschil lende vormen van loopbaan-
oriëntatie en –begeleiding aan  
te bieden 
In de onderbouw ligt het accent bij LOB 
vooral op het leren kennen van jezelf:  
je kwaliteiten en je ontwikkelpunten,  
hoe je het beste leert en waar je hart  
ligt. In de bovenbouw maken leerlingen 
kennis met de mogelijkheden van ver - 
schillende vervolgopleidingen en ontwik-
kelen en versterken ze hun vaardigheden. 
Dit biedt de leerling de brede oriëntatie 
die nodig is om de vervolgopleiding te 
kiezen die het beste bij hem/haar past.  

. . . voeren alle mentoren meerdere 
keren per jaar loopbaangesprekken 
met hun leerlingen 
Mentoren helpen hun mentorleerlingen 
bij het vastleggen van hun ontwikkeling 
in hun persoonlijk (LOB)dossier.

  SAMEN
. . . leren we onze leerlingen  
na te denken over hun gedrag binnen 
verschil lende (sociale) situaties
We leren van en met elkaar door regel-
matig gesprekken hierover te voeren. 
Binnen het vak Dienstverlening & Pro-
ducten en het leren in de praktijk komt 
beroepshouding regelmatig aan bod. 

. . . zijn ouders (nog meer) betrokken 
bij het leerproces van hun kind 
Er wordt van en met elkaar geleerd 
waarbij er ook gebruikt wordt gemaakt 
van de kennis van ouders en leerlingen. 
Leerlingen hebben hier zelf ook een 
belangrijke rol in. Ze stellen hun eigen 
leerdoelen op en reflecteren hierop  
tij dens driehoeksgesprekken.

. . . heeft het Kandinsky College 
Molenhoek een duidelijke plaats  
in de omgeving en de omgeving 
neemt een centrale plaats in binnen 
ons onderwijs
Door vanuit gezamenlijke verantwoorde-
lijk heid voor het leren van jonge mensen 
samen te werken, betrekken we belang-
hebbenden bij ons onderwijs. Zo halen  
we kennis en ontwik kelingen van buiten 
naar binnen. 

   IN 
2020...

   IN 
2020...

Schoolplan 2018-2022 7



PEDAGOGISCH DIDACTISCH  
KLIMAAT
PBS en de 5 rollen van de leraar
De afgelopen vier jaar hebben we zowel 
het lesmodel van de 5 rollen van de leraar 
als PBS geïntroduceerd in onze school. 

•  Om een gezamenlijk gedragen basis-
kwaliteit in onze lessen te realiseren, 
werkt elke docent met het lesmodel van 
‘de 5 rollen’. Deze basis kwaliteit is nodig 
om het beste uit de leerling te kunnen 
halen. Het lesmodel geeft praktische 
handvatten voor effectieve lessen maar 
zorgt nog meer voor een gemeenschap-
pelijke taal om op alle lagen in de school 
makke lijker het gesprek te voeren over 
goede lessen. Het geeft zowel beginnen-
de als ervaren docenten handvatten om 
te groeien in hun vak. Leer lingen geeft 
het een herkenbare lesstructuur. 

•  PBS helpt om een veilige leeromgeving 
te creëren, waarin sprake is van een 
goede basis ondersteuning voor alle 
leerlingen. Met Positive Behavior 
Support (PBS) maakt het Kandinsky 

College zichtbaar welk gedrag van 
leerlingen wordt verwacht. Vanuit 
gedeelde waarden (veiligheid, respect, 
verantwoor delijkheid en plezier) zijn 
eenduidige gedragsverwachtingen 
opge steld. Het schoolteam is getraind 
om deze verwachtingen actief aan  
leer lingen over te brengen en gewenst 
gedrag positief te bekrachtigen. Voor 
(zorg)leerlingen die meer ondersteuning 
nodig hebben wordt een heldere aanpak 
ontwikkeld. Ouders en zorgteam denken 
en doen met ons mee.

Zowel de 5 rollen als PBS zijn inmiddels 
zichtbaar aanwezig in elke les op onze 
school maar worden nog aangestuurd 
door verschillende werkgroepen. Voor  
de komende jaren is het een uitdagende 
taak om deze twee modellen verder uit te 
wer ken en te integreren in een ‘Kandinsky 
aanpak’ die past bij onze onderwijsvisie 
en ambities.
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Doorlopende leerlijnen
De vernieuwing in het vmbo heeft ons de 
afgelopen jaren bezig gehouden. De over - 
 stap van de sector SDV naar het profiel 
Dienstver lening & Producten was een 
intensief proces waarbij ervoor gekozen  
is om het lesmateriaal zelf te ontwikkelen. 
Nu het eerste cohort examen heeft 
gedaan in Dienstverlening & Producten,  
is het zaak om het lesmateriaal aan te 
scherpen en een doorlopende leerlijn  
te creëren tussen onderbouw en boven-
bouw. Daarnaast zoeken we de samen-
werking met onze partnerscholen in  
het PO, VO en op het MBO om te werken  
aan een betere doorstroom. Zowel op  
het gebied van taal- en rekenonderwijs  
als op beroepsgerichte competenties en  
het doorstroomdossier. Voor vmbo-T leer - 
lingen van vmbo-locaties die de ambitie 
hebben om door te stromen naar de  
havo wordt binnen de Scholengroep Rijk 
van Nijmegen een plek gegarandeerd. 

ICT
Onze leerlingen groeien op in een om - 
ge ving waarin computers, videogames  
en andere technologische middelen  
een grote rol spelen. Aan ons de taak  
om leerlingen bij de les te houden in een 
tijdperk waarin er keuzemogelijkheden  
te over zijn en ‘wegzappen’ kan als je iets 
niet leuk vindt. Hoe leren we onze leer - 
lingen om deze technologische middelen 
in te zetten om te leren? Binnen ons ICT 
beleid zijn ICT middelen ondersteunend 
in ons lesaanbod. Het is geen doel op zich 
om gebruik te maken van ICT in de les. 
Het is belangrijk dat ons onderwijsperso-
neel ICT-vaardiger wordt, onder andere 
op het gebied van social media beleid en 
de inzet van ICT in het onderwijsproces. 

De ICT infrastructuur vraagt aandacht; 
zowel in de netwerkstructuur als in de 
hardware. Om eigenaarschap bij onze 
leerlingen te ver groten, willen we de 
moge lijkheden van een huurkoopsys - 
teem onderzoeken.
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LEERLINGEN MET EXTRA  
ONDERSTEUNINGSBEHOEFTE
Schoolondersteuningsprofiel/
passend onderwijs
De invoering van het passend onder - 
wijs heeft ook invloed op onze school.  
We moeten helder hebben voor welke 
leer lingen wij een passend onderwijs-
aanbod kunnen bieden. In ons school 
ondersteuningsplan hebben we aan-
gegeven op welke wijze wij de nood-
zakelijke ondersteuning kunnen bieden. 

Steeds vaker krijgen wij als school te 
maken met leerlingen met een verhoogd 
risico op uitval. Motivatieproblematiek  
en gedragsproblematiek zijn vaak de  
oor zaken van dit risico. Door het sport-
actieve onderwijsaanbod trekt onze 
school een type leerling aan dat zich 
graag meet met anderen; zowel in fysiek 
als sociaal opzicht. Het is een uitdaging 
om ook deze leerlingen een passende 
onderwijsplek te bieden. Het bieden van 
een interne time-out is een belangrijke 
interventie maar ook zullen we in voorko-
mende gevallen actiever op zoek moeten 
gaan naar expertise van buitenaf om te 
komen tot betere diagnostisering  
en betere advisering aan het team. 

Verzuim
Verzuim van leerlingen wordt gezien als 
een eerste signaal van mogelijk voortijdig 
schoolverlaten. Het Kandinsky College 
Molenhoek heeft een verzuimprotocol 
opgesteld waarin het verzuimbeleid 
geborgd is. Hierin staat beschreven wat  
de aanpak is bij (veelvuldig) te laat komen, 
spijbelen, ziekte en verwijdering/schor-
sing. Mentoren, bouwcoördinatoren en 
zorgcoördinator werken samen om ver - 
zuim vroeg tijdig te signaleren en aan  
te pakken. 

We moeten helder hebben voor welke  
leer lingen wij een passend onderwijs-
aanbod kunnen bieden.
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Aanmelding
Bij aanmelding wordt door het zorg - 
team bekeken welke ondersteuning een 
leerling nodig heeft om onze opleiding 
met succes te kunnen doorlopen. Een  
warme overdracht vanuit de basisschool 
is hierbij nood zakelijk. Vervolgens wordt 
aan de hand van deze inventarisatie 
beoordeeld of het Kandinsky College 

Molenhoek in staat is om passende  
hulp te bieden. Bij deze afweging staat 
het belang van de leerling centraal en 
wordt bekeken of wij de mogelijkheden 
en expertise bezit ten om de juiste hulp  
te  bieden. Het Samenwerkingsverband 
VO-VSO kan indien nodig ondersteuning 
bieden bij het maken van deze afweging. 
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WERVING EN SELECTIE
Onze medewerkers hebben een belang-
rijke rol in het realiseren van de strate-
gische doelen. We zijn ons er binnen het 
proces van werving en selectie daarom 
van bewust dat we naast de selectie  
op startbekwaamheid ook moeten 
selec teren op affiniteit met onze school,  
visie en leerlingen. Bij het werven en 
selecteren van nieuw personeel wordt 
hier gericht naar gevraagd en op gese-
lecteerd. 

Bij vacatures wordt tijdens het matchings-
overleg van de Scholengroep Rijk van 
Nijmegen bekeken of er sprake is van 
boventalligheid op andere locaties. 

PROFESSIONALISERING
We verwachten van onze medewerkers 
dat zij hun professionele ontwikkeling 
bijhouden en helpen om de ambities  
van de school te ver wezenlijken. Om de 
ambi -ties waar te maken hebben zowel 
leerlingen als medewerkers ruimte nodig; 
ruimte om te ontwikkelen en om nieuw 
onderwijs te implementeren. Dat bete-
kent ook schrappen en duidelijke keuzes 
maken. We herzien de komende jaren  
het taakbeleid met het oog op een rea - 
listische taakbelasting van collega’s.

Binnen het Kandinsky College Molenhoek 
zetten we de komende jaren schoolbreed  
in op de ontwikkeling van vaardigheden 
op het gebied van differentiatie en leer - 
lingzorg. 

   PERSONEELSBELEID
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Startende docenten
De begeleiding van startende docenten  
verdient extra aandacht. Het gaat hierbij  
om onder steuning maar ook om de 
erken -ning van de kwaliteiten en nieuwe 
inzichten die deze col lega´s de school in 
brengen. Elke star tende collega (zowel 
ervaren als onervaren) volgt in zijn of haar 
eerste jaar op onze school een coachings-
traject. In de komende periode wordt dit 
traject geëvalueerd en beoordeeld of zo’n 
traject niet twee jaar moet voortduren. 

Lescoaches
Binnen het Kandinsky College Molenhoek 
werken we met een opendeurenbeleid. 
Colle giale consultatie is belangrijk om 
onze lessen te optimaliseren. Om dit  

te bewerkstelligen zijn verschillende les - 
coaches geschoold die op gezette tijden 
lesbezoeken doen en met collega’s lessen 
evalueren en nieuwe doelen stellen. 
 
Gesprekscyclus
De gesprekscyclus binnen het Kandinsky 
College Molenhoek verdient extra aan - 
dacht. Het borgen van deze gespreks-
cyclus heeft hoge prioriteit binnen het 
personeelsbeleid. Zo stem men we steeds 
de persoonlijke doelen van een werk-
nemer af met de doelen van de school. 

Samenwerking met andere  
scholen van de Scholengroep  
Rijk van Nijmegen 
Binnen de Scholengroep Rijk van  
Nijmegen is de SGRv& Acadamy  
opgericht. Leren van en met elkaar,  
dat is waar het bij de SGRv& Academy  
om draait. Als Scholengroep zijn we 
ambitieus: we halen het beste uit onze 
leerlingen en ons zelf. Daarom vinden  
we continue ontwikkeling en profes - 
sio nalisering belangrijk. Met de SGRv& 
Academy bieden we opleidingen en 
cursussen aan voor alle medewerkers  
van de Scholengroep Rijk van Nijmegen. 
De cursussen worden gegeven door 
collega’s of externe opleiders. Zo delen 
we kennis en expertise met elkaar en 
werken we samen aan professionalisering.

We halen het beste uit onze leerlingen en ons-
zelf. Daarom vinden we continue ontwikke ling 
en professionalisering belangrijk.
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   KWALITEITSZORG

CYCLISCH WERKEN
Het Kandinsky College Molenhoek 
ontwikkelt zich ook als professionele 
organisatie. Deze ontwikkeling staat in 
het teken van cyclisch werken. Vernieu-
wingen worden inclusief ingevoerd, dus 
met betrokkenheid van medewerkers, 
leerlingen en ouders. De resultaten van 
tevredenheidsonderzoeken vormen de 
basis voor verbetertrajecten. Voorstellen 
voor projecten en onderwijsvernieuwing 
worden getoetst aan onze missie en ver - 
volgens projectmatig ingevoerd, geëva-
lueerd en waar nodig bijgesteld. Verbeter-
acties worden opgenomen in verbeter-
plannen en in de schooljaarplannen. 

ONDERWIJS EN KWALITEIT
Het Kandinsky College Molenhoek richt 
haar koers in naar de gestelde missie en 
visie. Op deze manier staan wij garant 
voor kwalitatief goed onderwijs. We 
vinden het belangrijk dat elke leerling 
excelleert op een voor hem of haar pas - 
send onderwijsniveau. Om dit te bewerk-
stelligen is het belangrijk dat we via ons 
leerlingvolgsysteem zicht houden op de 
voortgang van de leerling. De mentor 
heeft een centrale rol in dit proces. 
Daarnaast heeft elke leerling recht op 
begeleiding en ondersteuning die hij  
of zij nodig heeft. 

Secties monitoren de onderwijsresul-
taten. Wanneer de examenresultaten 
bekend zijn, evalueren zij de resultaten  
en leggen deze vast in een evaluatie-
document. Op basis hiervan wordt een 
verbeterplan gemaakt.
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   FINANCIËN

PLANNING & CONTROL
Een degelijke financiële huishouding is 
een belangrijke voorwaarde om goed 
onderwijs te kunnen organiseren. We 
doen dat door te streven naar juistheid, 
volledigheid en tijdigheid in onze financi-
ele administratie. Om te kunnen voldoen 
aan de eisen van volledigheid, juistheid en 
tijdigheid werken we volgens een plan-
ning & control-cyclus, ook wel jaarkalen-
der genoemd. Deze cyclus is er op gericht 
om te komen tot een optimale allocatie 
van financiële middelen binnen de gestel - 
de budgettaire grenzen en om risico’s tot 
een minimum te beperken. Risico’s pro - 
beren we zo goed mogelijk in te schatten 
door deze jaarlijks bij het opstellen van 
het formatieplan en de begroting te eva - 
lu eren. We nemen tijdig de juiste maatre-
gelen om grip te houden op de gevolgen 
van risico’s, zodat deze van geen of mini - 
male invloed zijn op onze bedrijfsvoering.

FORMATIEPLAN
Jaarlijks stellen we in het voorjaar het 
formatieplan op. Daarbij gaan we uit van 
de aanmeldingen voor komend schooljaar 
en brengen we in beeld met welke for - 
matie we het komend schooljaar gaan 
starten. Dit formatieplan vormt de basis 
voor de begroting.

BEGROTING
De begroting stellen we jaarlijks in het 
najaar op en deze wordt vastgesteld in 
december. Dat vormt ons kader voor de 
financiële uit voering van komend kalen-
derjaar.

MONITORING EN STURING
Gedurende het jaar volgen we maande-
lijks de uitvoering van de begroting en 
beheren we de formatie. Dat doen we 
middels een manage mentrapportage  
(Marap) en in ‘real time’ via Qlikview,  
een instrument voor databeheer.
Maandelijks stellen we een prognose  
op voor de realisatie van het gehele jaar. 
Tweemaal per jaar stellen we een Rappor-
tage Tussentijdse Afsluiting op. Eventuele 
afwijkingen signaleren we vroegtijdig en 
waar nodig sturen we bij om binnen de 
kaders van de begroting te blijven. Indien 
de prognose daartoe aanleiding geeft, 
wordt tijdig en gepast bijgestuurd. 

JAARREKENING
Na afloop van een jaar wordt de Jaarreke-
ning opgesteld en leggen we verantwoor-
ding af over hetgeen we gerealiseerd 
hebben. De accountant voert op Scholen-
groepniveau de controle uit op de jaar - 
stukken.

Schoolplan 2018-2022 15



Naam school  Kandinsky College Molenhoek
BRIN  02ST04
Adres  Singel 124
 6584BK Molenhoek
Contact  (024) 358 41 86
Email  info@kandinskymolenhoek.nl 
Website  www.kandinskymolenhoek.nl
Directeur  René Krechting
Bevoegd gezag  Scholengroep Rijk van Nijmegen on

tw
er

p:
 D

ee
l 2

 o
nt

w
er

pe
rs

, N
ijm

eg
en

SCHOOLPLAN 
2018-2022

AUGUSTUS 2018

Kandinsky Molenhoek16








