
Leren, ontplooien en samenleven
Het doel van het onderwijs op Het Rhedens is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het vervolgonderwijs, 
de arbeidsmarkt en de samenleving, én bijdragen aan hun persoonlijke vorming. Alleen je diploma halen vinden 
we niet genoeg. We willen dat je je talenten maximaal ontplooit en dat je je ontwikkelt tot een betrokken, sociale 
en zelfbewuste deelnemer aan de samenleving. Daarom is ons motto ‘leren, ontplooien, samenleven’.

We zijn er voor iedereen
We zijn uit volle overtuiging een ‘algemeen bijzondere’ school. We zijn er voor iedereen, voor alle geloven en 
andere levensovertuigingen. Op Het Rhedens is iedereen welkom. Omdat we een school voor iedereen zijn, 
vinden we ‘de kunst van het samenleven’ ontzettend belangrijk. Op Het Rhedens leer je omgaan met mensen 
die anders zijn of anders denken. En je leert dat jouw vrijheid van meningsuiting betekent dat je ook de vrijheid 
van meningsuiting van een ander respecteert. We zijn ook een school voor iedereen, omdat we vinden dat we 
een streekfunctie hebben. Iedere jongere in ons verzorgingsgebied kan zijn talenten ten volle ontplooien op 
Het Rhedens. Daarom bieden we alle opleidingen aan, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. Binnen 
die opleidingen bieden we een aantrekkelijk onderwijsaanbod met volop keuzemogelijkheden, uitdagende 
programma’s en extra activiteiten.

Onze waarden
Het Rhedens heeft vier kernwaarden: openheid, vertrouwen, veiligheid en verbinding. 
We houden ze in het achterhoofd bij alles wat we doen. 

Met openheid bedoelen we dat wij – leerlingen, medewerkers en ouders – open met elkaar omgaan. We 
voelen ons vrij om ons te uiten, we zijn eerlijk tegen elkaar en houden elkaar op de hoogte. Openheid is ook 
dat we nieuwsgierig zijn naar nieuwe onderwijskundige ontwikkelingen en dat we graag samenwerken met de 
samenleving om ons heen. 

Openheid kan niet zonder vertrouwen. Vanuit vertrouwen ontwikkelen leerlingen zelfvertrouwen. Juist in deze 
levensfase is dat enorm belangrijk. Dat geldt ook voor veiligheid. We willen dat onze leerlingen fouten durven te 
maken en niet bang zijn om ‘anders’ te zijn. 

Verbinding houdt in dat leerlingen en medewerkers zich verbonden voelen met elkaar, met hun afdeling en met 
de locatie als geheel. Dus verbinding op het microniveau van de klas, maar ook stichtingbreed. En buiten de school 
zoeken we actief verbinding met de samenleving. 
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Strategische lijnen en ambities voor de toekomst
De missie en de waarden van Het Rhedens geven mede inhoud en richting aan het denken en handelen van 
haar medewerkers. Ook omgevingsfactoren, zowel interne als externe, oefenen invloed uit en bepalen onze 
ontwikkelingsagenda. Voor de komende beleidsperiode richten we ons op de volgende drie strategische lijnen:

Bij elk van de lijnen hebben wij ambities geformuleerd die aansluiten op de huidige ontwikkelingen en 
ontwikkelbehoeften vanuit de context van onze organisatie. Deze ambities verbinden een verlangen én een 
belofte: een verlangen naar hoe het onderwijs anno 2026 ingericht zal zijn en een belofte aan leerlingen, ouders 
en medewerkers.



Voorbereiden van leerlingen 
op de wereld van morgen
Toekomstbestendig vanuit de basis op orde. Vernieuwen, bewust op pad om op zoek te gaan naar passend 
aanbod en een passende plek voor leerlingen, steeds in nauwe samenwerking en afstemming met ouders en 
betrokken partners. We werken vanuit een zichtbare pedagogische en didactische visie op leren van leerlingen.  
Het gesprek met onze leerlingen en hun ontwikkelingsmogelijkheden vormen daarbij voor ons het uitgangspunt.

We leiden onze leerlingen op tot wereldburger. De leerling groeit op in een complexere omgeving. Dit is van 
invloed op de participatie van onze leerlingen in de maatschappij. Dit betekent dat ons onderwijsaanbod 
afgestemd is op wat onze leerlingen nodig hebben in relatie tot de maatschappij en de veranderende 
arbeidsmarkt. Elke school heeft de opdracht om vanuit talenten en mogelijkheden van de leerlingen hen goed voor 
te bereiden op de volgende stap. 

Met de voor ons bekende gegevens richten we ons onderwijsaanbod in. Hiertoe werken we interprofessioneel 
samen als team en met alle betrokkenen. We vinden het belangrijk dat ons aanbod weerbaar, wendbaar en flexibel 
is, én om creatief om te gaan met onderwijsvormen die bijdragen aan onderwijs op maat. 

Ambities
Onze leerlingen krijgen een goed georganiseerd onderwijsprogramma aangeboden dat maatwerk en 
vakoverstijgend werken stimuleert. 

Onze leerlingen zijn zich bewust van hun mogelijkheden in de maatschappij en ontwikkelen zich tot actieve en 
sociale deelnemers aan de samenleving; samen gaan wij flexibel en weerbaar om met de uitdagingen van de 
huidige tijd. 

Onze leerlingen hebben regie over hun ontwikkeling. Gezamenlijk weten we waar hun talenten en kwaliteiten 
liggen en worden zij gestimuleerd deze verder te ontdekken en te ontwikkelen.



Een stimulerende plek om te werken
Bij ons gaat het om de mens: onze school(omgeving) is voor iedereen een veilige en vertrouwde plek om te leren 
en te werken. 

De medewerkers zijn het gezicht van Het Rhedens. Zij bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Leerlingen 
ontwikkelen zich dankzij hun toegewijde ondersteuning, begeleiding en zorg; hun expertise en deskundigheid. 
Medewerkers werken hierbij intensief en interprofessioneel samen. 

Het Rhedens is een lerende organisatie met hoge verwachtingen van haar medewerkers. Hierin is individueel 
leren, teamleren en organisatieleren met elkaar verbonden. Kennisontwikkeling en -deling vinden niet alleen in de 
school plaats, maar ook tussen de drie scholen.
Medewerkers worden gezien en gehoord en er is oog en waardering voor ieders perspectief en specifieke bijdrage 
aan het geheel. Iedere medewerker weet wat er speelt in de eigen organisatie en in het brede werkveld en is op 
de hoogte van actuele ontwikkelingen. We vinden het belangrijk professionalisering, expertiseontwikkeling en 
kennisdeling te stimuleren en te faciliteren. 

Ambities
Wij zijn een aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige personeelsleden met waarneembaar 
aandacht voor werkplezier en duurzame inzetbaarheid. Samen leren, elkaar ontmoeten, jezelf ontplooien.

Wij hebben een onderzoeksgerichte kwaliteitscultuur, met ruimte en waardering voor ieders inbreng en 
ontwikkeling. Wij dragen bij aan innovatie en leggen verantwoording af over onze keuzes.

Onze medewerkers zijn professionals. Ze kennen hun eigen talenten, weten welke rol ze willen ontwikkelen of 
versterken en zijn zich bewust van hun toegevoegde waarde voor de school.



Midden in de samenleving
We zijn een toekomstgerichte organisatie met een onderscheidende plek in de regio. We ontwikkelen ons tot een 
duurzame organisatie. 

Vanuit een ondernemend perspectief werken we intensief samen met externe partners om te kunnen inspelen op 
actuele ontwikkelingen binnen en buiten het onderwijs. Dit doen we vanuit een gemeenschappelijke opdracht en 
onderling vertrouwen.

Ons onderwijs heeft een herkenbare relatie met Dieren, Rozendaal en omgeving, het bedrijfsleven, (onderwijs)
instellingen en maatschappelijke organisaties.  

We delen onze kennis en expertise en zorgen voor heldere communicatie met onze leerlingen, ouders, het 
basisonderwijs en onze uitstroompartners om bij te dragen aan ontwikkeling. Voor ouders en andere externe 
partners zijn wij een betrouwbare partner.

Ambities
Onze leerlingen, ouders en (externe) partners ervaren dat Het Rhedens meer ruimte biedt voor interactie 
en samenwerking met de buitenwereld. De inbreng van de omgeving doet ertoe en vergroot de wederzijdse 
betrokkenheid.

Onze leerlingen ontwikkelen zich in ons onderwijs binnen een rijke en uitdagende (praktijkgerichte) 
leeromgeving die in nauw contact staat met de wereld om hen heen. Zo stimuleren we levensecht leren met 
oog voor duurzaamheid.

Onze samenwerking met (externe) partners draagt bij aan inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor 
iedereen.
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