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Met veel genoegen presenteer ik u het nieuwe 
Strategisch Beleidsplan van CSG Prins Maurits.    
In het afgelopen jaar hebben we, met iedereen 

die op een of andere wijze een verantwoordelijkheid en/
of relatie heeft met onze scholengemeenschap, nage-
dacht over de nabije toekomst voor D.V. de komende vier 
jaar.

In de wetenschap dat ‘morgen vandaag begint’, hebben we 
met elkaar een nieuw Strategisch Beleidsplan gemaakt als 
richtingwijzer voor onze gezamenlijke toekomst. CSG Prins 
Maurits wil graag eigentijds onderwijs bieden dat voldoet aan 
hoge kwaliteitseisen op basis van een Bijbelgetrouwe visie. 

Een sturende visie heeft echter alleen zin als je je afvraagt 
waarom je iets doet en weet waar je voor staat. Dat proces 
hebben we ook nu weer zorgvuldig doorlopen en het eindpro-
duct daarvan ligt nu voor u.

Goed voorbereid en met gevouwen handen aftastend wat zich 
aan ons voordoet, hopen wij dat God ons werk ook in de ko-
mende planperiode wil zegenen.

Namens het bestuur en de medewerkers van de PM,

Adam van Heest
rector

Voorwoord
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Op de PM kijken we vooruit en dat is vooral te lezen in het Stra-
tegisch Beleidsplan (SBP), dat voor u ligt. De koers die in 2015 
is ingezet, willen we de komende periode vervolgen. In dit SBP 
leest u wat onze koers bepaalt en beschrijven wij aan de hand 
van zes domeinen onze uitgangspunten en doelen. 

Leidraad bij de totstandkoming van het beleidsplan vormt het 
Bestuurlijk Toetsingskader (BTK), het kader van waaruit we op 
school doen wat we doen. De veelal grote doelstellingen ver-
fijnen we met de zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren 
(KPI). Deze KPI’s maken inzichtelijk wat het resultaat is, als wij de 
komende jaren onze doelen concreet maken, volgen en meten.

Leeswijzer
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Missie en Visie

MISSIE



CSG Prins Maurits wil dé protestants-christelijke school voor 
voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen van Goeree-Overflak-
kee en de omliggende gebieden. De brede scholengemeen-
schap biedt alle schooltypen in het voortgezet onderwijs aan, 
waarbij het onderwijs voldoet aan de intern en extern gestelde 
kwaliteitseisen.

De grondslag van CSG Prins Maurits is de Bijbel als het onfeil-
bare Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren 
van Enigheid. Voor het personeel zijn deze geschriften leidend 
voor onderwijs en handelen en iedere medewerker is daarop 
aanspreekbaar.

Binnen een veilige en respectvolle leeromgeving ontvangt 
iedere leerling passend onderwijs en ondersteuning, waarbij 
recht wordt gedaan aan ieders talenten en ambities. De leerling 
wordt uitgenodigd het beste uit zichzelf te halen, zich te onder-
scheiden, zijn kennis te vergroten en zich breed te ontwikkelen. 
CSG Prins Maurits leidt leerlingen op tot zelfstandige - aan CSG 

Prins Maurits leidt leerlingen op tot zelfstandige - aan God en 
medemens verantwoordelijke - mensen. Het onderwijs is erop 
gericht om onze leerlingen te vormen tot burgers met een vi-
sie die op onze grondslag is gebaseerd.
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Identiteit

In het gereformeerd belijden hebben we 
een gemeenschappelijke basis die we 
voor de leerlingen willen ontsluiten, zo-
dat ze het zich eigen kunnen maken. CSG 
Prins Maurits is een christelijke school 
waar, in het besef van de gebrokenheid 
door de zonde, met liefde en verbonden-
heid aan God en elkaar wordt geleefd.   



Het kader
De grondslag van de PM is de Bijbel als het onfeilbare Woord 
van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enig-
heid.

De focus
De christelijke identiteit van de school wordt niet alleen bele-
den, maar ook beleefd in de school.

Elke afdeling en vakgroep voert een programma voor toerus-
ting en vorming uit, dat past bij de leerlingen.

Het resultaat
90% van de ouders vindt de PM een gemeenschap van leer-
lingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt be-
leefd in woord en daad.

80% van de leerlingen vindt de PM een gemeenschap van 
leerlingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt 
beleefd in woord en daad.

Elke afdeling en vakgroep heeft een programma voor toe-
rusting en vorming waarin de leidende kernwoorden van het 
schakeldocument zijn uitgewerkt.

80% van de leerlingen ziet de leidende kernwoorden voor het 
programma van toerusting en vorming terug in de praktijk: 
‘verbondenheid’, ‘eigenheid’, ‘ontdekken’, ‘betrokkenheid’ en 
‘wijsheid’.

Motivatie

CSG Prins Maurits is een gemeenschap die leeft vanuit 
de Bijbel, het Woord van God, de bron en norm voor 
ons denken en handelen. Binnen deze gemeenschap 

is er ruimte voor eigenheid en ervaren we verbondenheid 
in ons gemeenschappelijk perspectief. Het perspectief 
geeft hoop op Gods genade in Jezus Christus, vanuit het 
besef van de gebrokenheid van het leven door de zonde. 
Dit perspectief is bepalend voor ons denken en handelen 
in deze wereld. De vruchten van het werk van de Geest 
komen hierin tot uitdrukking. Zoals beschreven in Galaten 
5: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertie-
renheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
Samenvattend: wij willen leven uit genade, leven bij het 
Woord en leven in betrokkenheid op elkaar en deze wereld. 

De opleiding van leerlingen tot zelfstandigheid en verant-
woordelijkheid heeft veel facetten, maar in de kern gaat 
het ons om de vorming die gericht is op de eer van God 
door de navolging van Christus in deze wereld, die geken-
merkt wordt door gebrokenheid en complexiteit. Deze 
vorming helpt onze leerlingen in het doen van ‘recht en 
gerechtigheid’ op de plaats waar God hen stelt. Mensen 
komen immers tot bloei in relatie tot God, tot de ander, tot 
de gemeenschap, tot de schepping en tot zichzelf, levend 
vanuit de genade van God in Christus. 
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Onderwijs

CSG Prins Maurits bevordert binnen 
een afdelingsspecifiek onderwijskundig 
concept kennis, kunde en wijsheid, zo-
dat alle leerlingen adequaat worden toe-
gerust voor hun toekomst.  



Het kader
De school biedt een passend onderwijsaanbod voor elke leerling.

De leerling kan zich ontwikkelen in zijn of haar eigenheid en in de 
gemeenschap van de groep.

Het onderwijs voldoet aan alle wettelijke kaders en op de indica-
toren van het toezichtkader van de inspectie wordt een voldoen-
de gescoord; de leerresultaten en opbrengsten zijn bovengemid-
deld.

De leerling wordt toegerust om verantwoordelijk te kunnen zijn in 
- en betrokken op - een complexe en veranderende samenleving.

De focus
De leerling ontwikkelt vaardigheden op het gebied van omgaan 
met informatie, kritisch denken, meningsvorming en verwoor-
ding.

Elke afdeling heeft een onderwijsconcept gericht op het nemen van 
verantwoordelijkheid en het geven van zelfstandigheid.
De leerlingen volgen onderwijs volgens een concept dat uitgaat 
van lesgeven op basis van gestelde doelen, evaluatie van behaal-
de resultaten en leerlinggerichte feedback.

Het resultaat
70% van de leerlingen waardeert zijn of haar vaardigheden als 
ruim voldoende.

In het afdelingsplan en teamplan bevat het onderwijsconcept 
doelstellingen gericht op verantwoordelijkheid en zelfstandig-
heid.

In het Integraal Personeelsbeleid (de IPB-cyclus) is doelgericht 
onderwijs, evaluatie en feedback een gespreksonderwerp.

Het onderwijs op CSG Prins Maurits legt een stevige 
basis voor het persoonlijk, moreel, maatschappe-
lijk en beroepsmatig functioneren van de leerlin-

gen. Dat veronderstelt een breed, eigentijds onderwijs- en 
vormingsaanbod dat gefundeerd is op ambitieuze, maar 
ook realistische doelen voor elke leerling. Docenten ont-
werpen hun lessen binnen een afgesproken concept en 
besteden aandacht aan leerlingen met verschillende on-
derwijsbehoeften. Dit bevordert verantwoordelijkheid en 
zelfstandigheid bij leerlingen. 

Het mentoraat is een belangrijke taak en binnen afdelin-
gen is er eenduidigheid in beleid en uitvoering. Voor een 
succesvol vervolg na CSG Prins Maurits is nodig dat leerlin-
gen zich weten te verhouden tot de wereld om hen heen. 
Dit impliceert dat kritisch en genuanceerd gereageerd kan 
worden op vraagstukken en ze zelfstandig en bewust hun 
loopbaan vervolgen. 

Motivatie O
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Personeel

Elke medewerker wordt geleid door be-
wogenheid voor leerlingen en liefde voor 
zijn vak. Iedereen verbindt deze grond-
houding met zijn of haar pedagogisch en 
didactisch vakmanschap en integreert 
die in een eigentijds curriculum.  



Het kader
Het personeel van de PM bestaat uit vakbekwame professio-
nals, die zich identiteitsdrager weten van de school.

De school heeft een actief en samenhangend personeelsbeleid.

De docent biedt een veilige leeromgeving, draagt kennis en 
vaardigheden over en helpt leerlingen diepere betekenissen te 
ontdekken.

De focus
De docenten worden geleid door bewogenheid met de leer-
ling en liefde voor het vak.

De vaksecties leggen uit op welke wijze het vak / curriculum 
zich verhoudt tot wat van leerlingen in deze tijd (vervolgon-
derwijs/werkveld) wordt verwacht.

Het personeelsbeleid is maatwerk en erop gericht dat mede-
werkers verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling 
binnen de school.

Het resultaat
De tevredenheid van leerlingen en ouders op de domeinen 
(Inspectie van het Onderwijs) didactisch handelen (OP3), di-
dactisch handelen extra (OP3) en pedagogisch klimaat (SK2) 
is bovengemiddeld.

In het vakwerkplan staat beschreven hoe de inhoud van het 
curriculum aansluit bij vereiste vaardigheden in het vervolg-
onderwijs en werkveld.

Het ziekteverzuimpercentage is structureel max. 2,7%; de 
meldingsfrequentie is structureel max. 1,0.

Motivatie
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Het beleid voor personeel en scholing veronderstelt 
een lerende en dienstbare houding bij alle mede-
werkers. Medewerkers werken vanuit liefde voor 

jongeren en de vakken waarin gedoceerd wordt. Ze nemen 
verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af om de 
ontwikkeling van de leerlingen en de school te bevorderen.
 
De ontwikkeling van de organisatie vraagt in onderwijskun-
dig opzicht om docenten die ruimte geven aan zelfstandig-
heid en verantwoordelijkheid van leerlingen. Deze ruimte 
is gericht op cognitieve ontwikkeling, bekwaamheden en 
persoonsvorming van leerlingen. Vanwege de verdere digi-
talisering in de samenleving zijn medewerkers op de hoog-
te van technologische ontwikkelingen en weten ze die in te 
zetten in de lessen en de vorming van de leerlingen. 
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Leiderschap

Medewerkers en leerlingen zijn verant-
woordelijk voor hun persoonlijke ont-
wikkeling en geven mede leiding aan 
zichzelf. Ze zijn gericht op verbetering, 
hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en een 
evenwichtige inzet.



Het kader
Iedereen toont leiderschap vanuit zijn eigen verantwoorde-
lijkheid en in verbondenheid met het gemeenschappelijk be-
lang van de school.

De focus
Elke medewerker neemt verantwoordelijkheid en reflecteert 
op eigen handelen.

De medewerkers hebben professionele ruimte omdat verant-
woordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering liggen en 
zij verantwoorden zich.

Leerlingen formuleren doelen passend bij hun loopbaanont-
wikkeling en kunnen daarop reflecteren.

Het resultaat
70% van het personeel is tevreden over zichzelf wat betreft 
het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn ontwikkeling 
binnen de organisatie.

70% van het personeel is tevreden over de ruimte voor eigen 

verantwoordelijkheid en ontwikkeling binnen de organisatie.

70% van de leerlingen denkt bewust na over zijn of haar ont-

wikkeling en weet ontwikkeldoelen te formuleren.

Leiderschap vindt zijn kracht in persoonlijke verant-
woordelijkheid van medewerkers en leerlingen. Dit 
houdt in dat je bereid bent om naar jezelf te kijken, je 

eigen gedrag te begrijpen en daar waar nodig te verande-
ren. Aanspreekbaar zijn, open staan voor de dialoog en on-
derlinge feedback zijn daarbij belangrijke thema’s. Iedereen 
is, als het goed is, in staat om eigen grenzen te bewaken en 
een situatie te creëren waarin men zichzelf stimuleert om 
oplossingen te bedenken. Alleen dat zal op de lange termijn 
onderlinge samenwerking versterken en ervoor zorgen dat 
er persoonlijke groei en ontwikkeling is. 

Medewerkers en leerlingen die leiderschap vertonen weten 
doelen te creëren en te verwezenlijken. Niet alleen persoon-
lijke doelen, maar hij of zij richt zich ook op de gezamenlijke 
doelen die binnen de organisatie gehaald moeten worden. 
Wie deze twee doelen met elkaar weet te verenigen heeft 
de kracht om leiding te geven aan zichzelf en anderen. Hij 
of zij kan de doelen van de organisatie realiseren waarbij 
gedeelde waarden en normen richtingbepalend zijn.

Motivatie
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School en omgeving

CSG Prins Maurits betrekt in een open 
en constructieve samenwerking de om-
gevingsrelaties actief bij het onderwijs 
en realiseert mede daardoor een krach-
tige leeromgeving voor alle leerlingen.  



Het kader
Als zelfstandige school initieert de PM duurzame samen-
werking en participeert zij met alle betrokken partners in 
het belang van toekomstbestendig christelijk onderwijs in 
de regio.

De focus
CSG Prins Maurits is een actieve partner in netwerken van het 
vervolgonderwijs mbo/hbo/wo en participeert daarnaast ook 
in een regionaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke or-
ganisaties en overheid.

Het onderwijs op CSG Prins Maurits kent een krachtige leer-
omgeving waarbij in alle afdelingen samengewerkt wordt 
met: a. de ouders en b. organisaties buiten de school. Beide 
partners worden uitgedaagd tot een actieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van de leerlingen.

Het resultaat
CSG Prins Maurits werkt samen in educatieve en maatschap-
pelijke netwerken.

Ouderbetrokkenheid heeft positieve effecten op het 
leren van onze leerlingen. Met betrokken ouders 
kunnen we op een gelijkgestemde manier de leer-

lingen benaderen. Ouders kunnen worden toegerust en 
waar nodig ontstaat een betere leerprestatie. Daarnaast 
biedt ouderbetrokkenheid mogelijkheden om de ouders 
formeel via de MR en informeel via de ouderpanels respec-
tievelijk mee te laten beslissen en denken over het beleid 
van de school. 

Binnen onze scholengemeenschap leggen we waar dat kan 
een relatie tussen binnen- en buitenschools leren. We be-
schikken inmiddels over een groot netwerk van partners 
dat ingezet wordt ten dienste van de talentontwikkeling 
van onze leerlingen. We doen dat in de wetenschap dat 
een combinatie van talentontwikkeling binnen en buiten 
de school een ontwikkeling stimuleert die leerlingen mo-
tiveert het beste uit zichzelf te halen, successen te boeken 
en daarop trots te zijn. Ze krijgen de smaak te pakken om 
hun prestaties te verbeteren. Die ontwikkeling vergroot de 
handelingsmogelijkheden van onze leerlingen, waardoor 
ze met meer plezier naar school gaan en meer zelfvertrou-
wen krijgen. Bovendien kunnen bepaalde aspecten van 
talentontwikkeling niet door de school worden geboden 
maar juist wel door andere partners. Die overwegingen 
hebben geleid tot een intensieve samenwerking met regi-
onale partners om leerlingen een kans te geven zich breed 
te oriënteren en hun talenten op meerdere fronten te ont-
wikkelen.

Motivatie
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Financiën en organisatie

De school voert een verantwoord, doel-
matig en meerjarig financieel beleid aan 
de hand van indicatoren en kengetallen.



Het kader
De school voert een verantwoord, doelmatig en meerjarig 
financieel beleid aan de hand van indicatoren en kengetallen.

Het resultaat
De solvabiliteit ((eigen vermogen + voorzieningen) / 
totaal vermogen) is structureel min. 50% (CFI: min. 30%).

De liquiditeit (vlottende activa / vlottende schulden) is 
structureel min. 200% (CFI: max. 150%).

Het weerstandsvermogen (eigen vermogen / baten) is 
structureel min. 20% (CFI: 10% - 40%).

De bufferfunctie (afgeleid van kapitalisatiefactor) is 
structureel min. 10% (CFI: max. 5%).

De rentabiliteit gewone bedrijfsuitoefening is structureel 
min. 0% (CFI: 0% - 5%).

Het is een wettelijke taak om onafhankelijk en deug-
delijk intern toezicht mogelijk te maken. Eén van 
de taken van de Commissie van Toezicht als inter-

ne toezichthouder is het toezien op de financiële doelma-
tigheid. Dit betreft het kosten- en doelbewust aanwenden 
van onderwijsgelden. In het bestuursverslag wordt hier-
over verantwoording afgelegd. 

Het toezicht m.b.t. doelmatigheid is op dit moment binnen 
de sector voortgezet onderwijs nog in ontwikkeling. Voor-
uitlopend hierop heeft het begrip ‘doelmatig’ een plaats 
gekregen in het interne bestuurlijk toetsingskader (BTK). 
Voorgenomen kosten worden getoetst aan de overeenge-
komen doelstellingen van de organisatie.

Motivatie

21

Fi
na

nc
ië

n 
en

 
O

rg
an

is
at

ie







www.csgpm.nl

CSG Prins Maurits is de christelijke 
scholengemeenschap voor pro, vmbo, 
mavo, havo, vwo & gymnasium
MAAK HET OOK MEE

Koningin Julianaweg 57
3241 XB Middelharnis

Postbus 181
3240 AD Middelharnis

T  (0187) 48 27 45
E  info@csgpm.nl


