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Inleiding
Wie zijn we als Landstede Groep? En waar

… die we zichtbaar en haalbaar maken

… en door ruimte, relatie en rekenschap

gaan we naartoe? Op die vragen geeft

We willen elke leerling en student een

in de sturing centraal te zetten

deze strategienota 2019 – 2022 antwoord.

persoonlijke leerweg laten volgen. En deze

Ook de manier van sturen past bij onze waarden

Medewerkers, leerlingen, studenten, cursisten,

weg zichtbaar en aantrekkelijk maken.

en beloften: we geven professionals de ruimte

directieleden en leden van de Raad van Toezicht,

Onze hernieuwde missie, waarden en

om in relatie met leerlingen, studenten en

Raad van Inzicht en medezeggenschapsraden

strategische beloften vormen de belangrijkste

anderen de beloften uit de strategienota waar

dachten en spraken erover mee in een

leidraad om hieraan te voldoen.

te maken. Tegelijkertijd vinden we het allemaal
vanzelfsprekend dat we verantwoordelijkheid

dynamisch proces van negen maanden.
Met als resultaat: een verhaal dat echt van

… door onze waarden en beloften

nemen en bereid zijn er verantwoording over

binnenuit komt.

te verinnerlijken

af te leggen.

We willen dat we allemaal – onderwijsEen persoonlijke leerweg

professionals, directeuren en College van

De volgende hoofdstukken lees je onze herijkte

vol mogelijkheden …

Bestuur – eigenaar zijn van de nota.

missie, de waarden en de strategische beloften

De mogelijkheden binnen Landstede Groep

Daarom gaan we de komende tijd samen aan

voor 2019-2022.

om je persoonlijke leerweg vorm te geven,

de slag met het verinnerlijken van de waarden

zijn eindeloos. Een schoolperiode bij ons is

en beloften. Dat doen we door samen in

niet alleen van toegevoegde waarde vanwege

gesprek te gaan over wat ze voor iedereen

het diploma, maar betekent ook een warme

persoonlijk betekenen. En over hoe we ze

ontmoeting en een persoonlijke zoektocht

vertalen in de praktijk van alledag. Het opnemen

waarin leerlingen en studenten hun talent en

in teamplannen en de vernieuwde planning en

drijfveren ontdekken.

control cyclus helpt daarbij.
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1 Missie & waarden
1.1 Missie

We willen ontwikkelen

We omarmen diversiteit op onze scholen en in

Waarde(n)vol leren leven

Liefde voor leren zit in ons DNA. Wij (her)kennen

de samenleving. En we stimuleren leerlingen,

‘Waarde(n)vol leren leven’, dat is de missie van

onze talenten en die van al onze leerlingen,

studenten en cursisten om respectvol en

de Landstede Groep. Liefde voor leren zit in

studenten en cursisten. Daardoor kunnen we

reflectief te zijn.

ons DNA. Voor ons is dat meer dan leren voor

hen op maat begeleiden. We willen ook zelf elke

een diploma of een vak. We helpen jongeren en

dag beter worden. Want of we nu jong of oud

We verleggen grenzen

(jong)volwassenen bij het (h)erkennen van hun

zijn: we gaan voor een leven lang ontwikkelen.

We zijn nieuwsgierig naar veranderingen
en kijken met lef naar wat er op ons afkomt.

eigen talent en de ontwikkeling daarvan.
Zodat ze stevig in hun schoenen staan en een

We zoeken de ontmoeting

We hebben een hoopvol toekomstbeeld.

bijdrage kunnen leveren aan de wereld om

Ontmoeten vraagt om oprechte wederzijdse

We willen creëren en we maken ruimte voor

hen heen. We willen elke dag beter worden.

interesse en het serieus nemen van elkaar.

ontwikkeling, zo verleggen we grenzen.

Dat doen we altijd samen met onze leerlingen en

Dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen.

studenten, met ouders, met collega’s en met de

Alleen zo kunnen we ons werkelijk verbinden

We zijn betrokken

regio waarin we verankerd zijn. Dankzij de unieke

met elkaar, onze leerlingen, studenten,

Betrokken zijn is voor ons niet alleen iets dat je

samenstelling van onze scholengroep, kunnen

cursisten en onze omgeving.

voelt, maar vooral iets dat je dóét. Goed zorgen
voor jezelf, de mensen om je heen, en de aarde

we de kansen bieden van persoonlijk onderwijs.
We werken aan brede persoonsvorming
1.2 Waarden

We hebben aandacht voor wat het leven

Wij geloven dat de wereld beter en mooier wordt

zinvol maakt. We helpen elkaar, onze leerlingen,

als mensen hun talenten ontwikkelen én anderen

studenten en cursisten om na te denken over

helpen dat ook te doen. Vanuit een christelijke

wat ons beweegt, om zelfbewust te zijn en

oorsprong laten wij ons inspireren door vijf

om eigen keuzen voor het leven te maken.

waarden.

Zinnige vorming noemen we dat.

waarop je leeft. En elkaar daarop aanspreken.

Ontwikkeling

Betrokkenheid

Ontmoeting

Waarde(n)vol
leren leven

Grensverleggend

Persoonsvorming
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2 Strategische beloften
We willen dat onze waarden herkenbaar en

… te investeren in medewerkers

Onze cultuur is onlosmakelijk verbonden met de

voelbaar zijn binnen en buiten onze organisatie.

Bij Landstede Groep verwachten we veel

aandacht die we hebben voor ‘zinnige vorming’:

En elke dag weer. Daarom hebben we ze

van onszelf en elkaar. Allereerst dat we

brede vorming met oog voor zingevingsvragen.

vertaald in strategische beloften. Zo wordt het

vanuit gedeelde waarden dagelijks invulling

We ondersteunen onze leerlingen, studenten,

mogelijk ook echt naar de waarden te leven en

geven aan onze maatschappelijke opdracht.

cursisten en elkaar om in gesprek te zijn over

er aanspreekbaar op te zijn. We reflecteren er

Toekomstbestendig onderwijs vraagt om flexibele

wat ons beweegt en wat het leven zinvol maakt.

regelmatig op en zorgen dat we vooral dóén.

professionals. Daarom hebben we de ruimte

Deze zoektocht helpt ons om in relatie met

om ons te ontwikkelen en steeds waardevol en

de ander meer en meer te ontdekken wie we

We maken een leven lang ontwikkelen

succesvol te zijn in ons vakgebied of daarbuiten.

werkelijk zijn en van daaruit waarde(n)vol te

mogelijk door:

We ondersteunen elkaar om duurzaam inzetbaar

kunnen en durven handelen.

te blijven. En we bouwen aan een cultuur waarin
… persoonlijk onderwijs te bieden

we voortdurend van en met elkaar leren.

… krachtige verbindingen te leggen
(in de regio)

We stimuleren en inspireren leerlingen,
studenten en cursisten om het beste in zichzelf

… aandacht te geven aan zinnige vorming

Toekomstbestendig onderwijs realiseren we

naar boven te halen. We sluiten aan bij de

We dragen bij aan een samenleving

alleen als we verder kijken dan de muren van

ontwikkeling van onze individuele leerlingen,

waarin iedereen erbij hoort en mensen

onze eigen scholen. Daarom staan we midden

studenten en cursisten en kijken samen met hen

verantwoordelijkheid willen dragen voor

in de maatschappij en leggen we krachtige,

hoe zij nog verder kunnen komen. Dit doen we

zichzelf, hun leefgemeenschap, de samenleving

duurzame verbindingen binnen onze groep,

met een krachtige leeromgeving, uitdagende

en de wereld om hen heen. Dat begint bij wie

met de gemeenschap, met de (regionale)

leerroutes waar ook ondernemendheid,

we zelf zijn: wereldburgers in een inclusieve

arbeidsmarkt, met (regionale) overheden,

kritisch denken en creatieve vaardigheden

organisatie, waar iedereen zich welkom voelt.

met onderzoeksinstellingen en met andere

in geïntegreerd zijn en natuurlijk begeleiding
op maat.

onderwijsorganisaties.
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We bewegen ons in een netwerksamenleving.

Kortom we geven elkaar in deze strategieperiode

Onze sterke banden met de omgeving maken

de Ruimte om te ontwikkelen en persoonlijk

het mogelijk dat we weten wat er speelt binnen

te leren. We hebben een Relatie door elkaar te

de arbeidsmarkt en welke maatschappelijke

ontmoeten en met elkaar in verbinding te zijn.

ontwikkelingen er zijn. Die vertalen we in

En tot slot willen we aanspreekbaar zijn op onze

mogelijke leer- en loopbaanroutes voor onze

beloften en leggen daarom ook Rekenschap af.

leerlingen, studenten en cursisten. We stellen
ons daarbij ondernemend op en werken altijd
vanuit nabijheid, met een open, nieuwsgierige
en betrokken houding.
… te innoveren en excelleren
We willen klaar zijn voor de wereld van morgen.
Als onderwijs- en kennisinstelling dragen wij
daarom bij aan innovaties voor de samenleving,
het onderwijs en diverse sectoren. We zien
de regionale, maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen als onze leidraad,
die we uitwerken in samenwerkingsverbanden
zowel nationaal en internationaal. Excellentie,
ondernemerschap en internationalisering zijn
onmisbaar in onze programma’s om toekomstgericht de wereld om ons heen te verkennen.

Ruimte, Relatie & Rekenschap
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Dit is een uitgave van:

Landstede Groep
College van Bestuur
Bestuurssecretariaat
088 - 850 86 76
cvb@landstedegroep.nl
Opleidingsinformatie
info@landstede.nl
0800 - 024 56 66 (gratis)
Personeel & Organisatie
vacature@landstedegroep.nl
088 - 850 80 00
Persvoorlichting
pers@landstedegroep.nl
088 - 850 80 00

