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1.

Voor elk kind het beste
onderwijs in dé scholen van
en voor Parkstad. Dat is in
één zin voor de komende
jaren het motto en de
ambitie van de Stichting
Voortgezet Onderwijs
Parkstad Limburg (SVO|PL).

2.

Onze onderwijsstichting
heeft zich ontwikkeld tot een
stabiele, financieel gezonde
organisatie die onderwijs
van een goed tot uitstekend
niveau biedt. Die kwaliteit
is soms meetbaar, zoals
examenresultaten, en soms
merkbaar, bijvoorbeeld als
het gaat om persoonlijkheidsontwikkeling. Alle vormen van kwaliteit willen we
de komende periode borgen
en waar mogelijk versterken.

3.

 ls extra uitdaging zien we
A
de toegevoegde waarde van
de SVO|PL-scholen voor
de leerlingen in Parkstad
en Euregio. We kunnen
en willen een belangrijke
bijdrage leveren aan de
toekomst van deze regio.
Parkstad slaagt steeds
beter in het scheppen
van een eigen identiteit
en het creëren van een
aantrekkelijke woon-, leeren werkomgeving. Onze
leerlingen ondersteunen
we bij het ontdekken van
deze nieuwe kansen door
(nog) meer aandacht voor
buitenschools leren. Kennis,
expertise en ervaring van
buiten halen we de school
in.

4.

 aast al die kansen
N
kent deze regio ook een
sociale problematiek, die
vergelijkbaar is met de grote
steden in de Randstad.
Het is onze opdracht een
bijdrage te leveren aan
het terugdringen van de
tweedeling in deze regio.
In onze scholen ervaren
we dagelijks dat een
groep leerlingen vanuit
de thuissituatie financieel,
sociaal en cultureel op
achterstand staat. Deze
achterstand wordt gevoeld
in alle schoolsoorten en alle
vakken.

“ Voor elk kind het
beste onderwijs ”

Onze scholen staan voor
•

Gespreid onderwijsaanbod

•

Veilige en uitdagende leeromgevingen

•

Innovatie gericht op leren voor en in de toekomst

•	Goede aansluiting op vervolgonderwijs en loopbaan
•

Positieve beoordeling door de inspectie

•

Goede bereikbaarheid

www.eijkhagen.nl

www.nieuwethermen.nl

www.bernardinuscollege.nl
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1 Sintermeertencollege
2	BcPL – Scholen voor praktijkonderwijs
3 BcPL – Locatie Herle
4 Nieuwe Thermen
5 Scholen van het Bernardinuscollege
6 Charlemagne College Eijkhagen
7 BcPL – Locatie Brandenberg
8 BcPL – Locatie Holz
9 BcPL – Locatie Techniekcollege

www.sintermeerten.nl

www.bcpl.nl

www.tcpl.nl

5.

 oor onderwijs op maat, positieve aandacht op sociaal
D
en cultureel vlak en het structureel versterken van de
taalvaardigheid helpen we mee deze kansenongelijkheid te
verkleinen. Om ervoor te zorgen dat elke leerling het onderwijs
en de zorg krijgt die passen bij zijn of haar ontwikkeling,
neemt SVO|PL het voortouw in de samenwerking met andere
onderwijspartners en maatschappelijke organisaties in de
regio.

6.

 p school leer je iets wat je elders weinig of niet leert. Bijvoorbeeld
O
samen met andere jongeren een steeds bredere (kritische) kijk op
de wereld te ontwikkelen: op de eigen veilige omgeving naar die op
Parkstad, op die van Limburg naar die op Nederland en verder. Stap
voor stap kom je in verbinding met de rest van de wereld. Je leert
complexe situaties te duiden, creatief te zijn en probleemoplossend
te denken. De versterking van de communicatieve en digitale
vaardigheden vergroot de kansen op de arbeidsmarkt en stelt je in
staat een actief, begrijpend burger te zijn.

7.

8.

De SVO|PL-scholen
zullen zich de komende
tijd scherper profileren
waardoor de onderlinge
verschillen duidelijker
worden en er voor leerlingen
en ouders echt iets te kiezen
valt. Van de andere kant
vragen we van de scholen
onderlinge samenwerking en
uitwisseling op alle niveaus
op basis van wederkerigheid
en vertrouwen. De SVO|PLscholen gunnen elkaar iets
en houden rekening met
elkaar. De verbinding ligt in
het werken aan het beste
onderwijs voor elke leerling.

9.

In het verleden leerde je veel
meer buiten school hoe je
moet leven om succesvol te
zijn. De SVO|PL-scholen zijn
zich ervan bewust dat voor
het aanleren van deze vaardigheden in deze tijd meer
een beroep op hen wordt
gedaan en gaan deze uitdaging niet uit de weg.

(Toekomstige) leidinggevenden rusten we zo toe dat zij
een voorbeeld van leiderschap zijn als het gaat om
samenwerken, dienstbaarheid, leidinggeven en het
benutten en waarderen van
verschillen in kwaliteiten.
Van alle medewerkers vragen we dat zij elkaar op een
positieve manier aanspreken
als zaken beter kunnen en
hun waardering uitspreken
voor datgene wat goed gaat.
Zij hebben een voorbeeldfunctie voor elkaar en onze
leerlingen.

10.

 et geldt voor alle
H
onderwijsmensen en
leerlingen: als je niet
met plezier naar school
komt, werk of leer je
niet goed. ‘Met plezier’
is in dit verband geen
synoniem voor ‘leuk’.
Ook aan het omgaan met
een moeilijke situatie of
het oplossen van een
complex probleem kun je
veel plezier beleven. Dat
is moeilijker meetbaar
dan bijvoorbeeld
samenwerken,
leerprestaties of groei in
vaardigheden. Plezier zit
vaak in de herinnering:
ergens met plezier op
terugkijken. Het is dat
plezier dat we leerlingen,
medewerkers en ouders
van harte gunnen als ze
terugkijken op de periode
in een van onze scholen.
Ook daar gaan we samen
voor.

De hele strategienota is op te vragen via www.svopl.nl

