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Voorwoord 
 
Voor u ligt het bestuursbeleidsplan van de Scholengroep Perspectief voor de periode 2019-2023. In dit document kijken we 

vooruit naar de komende jaren: hoe geven we richting en inhoud aan de ingezette koers en welke ambities horen daarbij. 

In de afgelopen planperiode hebben we een aantal stappen gezet om ons als vereniging meer te profileren en te 

professionaliseren. Dat heeft geleid tot een aantal ontwikkelingen die de basis vormen van dit beleidsplan. Enkele 

memorabele stappen daarin zijn geweest: 

- Omslag van focus op de eigen school naar bestuurlijke eenheid met gezonde dialoog over onderlinge relatie. 

- Bezinning op gezamenlijke en vooral gedragen visie binnen Perspectief.  

- De personeelsdag (mei 2018), waarin medewerkers hun mening en ideeën is gevraagd over voor hen relevante 

thema’s.   

- Start leergang effectief leiderschap voor directeuren als opmaat voor het realiseren van ambities en kwaliteit. 

In dit nieuwe beleidsplan hebben we al deze informatie gebruikt om onze ambities te formuleren en om richting te geven 

aan beleidsvoornemens die we in de komende jaren willen concretiseren.  

 

Daarbij ligt de primaire focus op de (doorontwikkeling van) kwalitatief hoogwaardig en effectief onderwijs. Onze 

leerlingen groeien op in een wereld die steeds complexer wordt en waarin de veranderingen groot zijn. Om 

volwaardig en kansrijk te kunnen participeren in de samenleving van morgen hebben kinderen cognitieve 

vaardigheden en (geautomatiseerde) kennis en vaardigheden nodig, naast vorming rondom burgerschap en 

persoonsvorming.  Wij reiken deze kennis en vaardigheden op planmatige wijze aan en toetsen wat kinderen geleerd 

hebben als input voor de leraar.  

Die snel veranderende wereld heeft ook gevolgen voor de professionals in de school. Zij moeten zich bewust zijn van 

deze snelle veranderende wereld en wat dit betekent voor het onderwijsaanbod en het professioneel handelen in de 

klas. Dit vraagt vakkundige professionals die in staat zijn te reflecteren op hun eigen handelen, te anticiperen op 

ontwikkelingen en aanbod en aanpak daarop kunnen afstemmen. Zij dienen zich voortdurend op de hoogte te stellen 

van de nieuwste inzichten rondom leren en ontwikkelen. Zij dienen in staat te zijn om data te analyseren, op kritische 

wijze conclusies daaruit te trekken en deze vorm te geven in hun eigen dagelijkse onderwijspraktijk. Meer dan tot nu 

toe het geval was, zullen professionals in de school elkaar nodig hebben. Ze werken daarom in professionele 

leergroepen (PLG’s), waarbij het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het vorm en inhoud geven van het 

onderwijskundig leiderschap, waarin het gaat om het leren van elkaar en waarin rollen en taken belangrijker zijn dan 

functies.  

 

Los van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt willen we onze medewerkers boeien en binden. We moeten veel 

meer dan tot nu toe laten zien wie we zijn. Versterken van ons imago en het benutten van de kracht van onze 

identiteit zijn daarbij voor de hand liggende thema’s om mee aan de slag te gaan. We zijn ons bewust dat het huidige 

onderwijs veel van onze medewerkers vraagt. Aandachtspunten daarbij zijn met name een goede en duurzame 

balans tussen persoon en professional (hoge eisen aan vakmanschap, persoonlijke groei en ontwikkeling en 

verhouding tussen werk en persoonlijke omstandigheden). 

Ten slotte: We hechten er bijzonder aan dat scholen hun eigen onderwijsconcept en schoolontwikkeling vorm en 

inhoud kunnen geven. Daarom zijn de bestuurlijke strategische kaders in dit beleidsplan zo geformuleerd dat aan 

scholen de ruimte wordt gegeven om daar op eigen wijze kleur en geur aan te geven. Dat zorgt voor veelzijdigheid 

in het onderwijsaanbod en biedt scholen de kans om uitdagend onderwijs op eigen wijze te realiseren. Aan het 

bestuur de taak om deze processen te stimuleren en te faciliteren.  

M. Wever 

Stadskanaal, 2019 
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1. Inleiding  
 

Dit bestuursbeleidsplan beschrijft de beoogde ontwikkeling voor de periode 2019-2023. Het geeft aan hoe wij ons als 

vereniging verder willen profileren en hoe we de mogelijkheden voor goed onderwijs en kansen voor onze leerlingen 

willen vergroten. In de volgende hoofdstukken worden in de verschillende thema’s de uitgangspunten en ambities 

beschreven die richtinggevend zijn voor het bestuurlijke beleid. Bewust kiezen we voor een richtinggevend kader om 

scholen zoveel mogelijk ruimte te geven voor zelfregie wat het vorm en inhoud geven aan de eigen 

schoolontwikkeling betreft. Bestuur, directeuren én GMR zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bestuurlijke 

beleidsuitvoering. Op schoolniveau geldt dat voor directie, team en MR.  

In dit hoofdstuk kijken we terug op de afgelopen planperiode en kijken we naar relevante interne en externe 

ontwikkelingen. Vervolgens geven we op hoofdlijnen aan wat dat voor ons betekent en welke kernthema’s we de 

komende jaren belangrijk vinden. In de hoofdstukken daarna werken we onze ideeën en ambities verder uit in 

thema’s, waardoor de contouren van onze toekomstige organisatie meer tastbaar en zichtbaar worden.    

 

 

1.1 Bezinning en evaluatie 

 

Als we met elkaar kiezen voor een kwaliteitsslag, dan is de eerste vraag waar dit dan mogelijk is en hoe we dat kunnen 

realiseren. Hier is in de afgelopen periode intern veel over gesproken. Soms georganiseerd, maar vaak ook spontaan. 

Wat daarbij opviel was dat de kritische houding van medewerkers voortkwam uit zich sterker betrokken willen voelen 

bij de organisatie én de behoefte aan duidelijkheid over de richting en koers van de organisatie.  Behalve naar binnen 

hebben we ook naar buiten gekeken: welke nieuwe ontwikkelingen zijn er in de wereld om ons heen, wat doen we 

daarmee en welke gevolgen hebben deze ontwikkelingen voor onze organisatie en voor onze medewerkers. Wat 

betekent dat vervolgens voor de beschikbare voorzieningen, de verdeling van de middelen, ons personeelsbeleid, 

enz. We constateren dat onze marktpositie ongeveer gelijk is gebleven en zelfs lichtjes groeit en dat we veel meer in 

huis hebben om ons te profileren dan we zelf in de gaten hebben. Dat geldt zowel wat het onderwijs betreft als ook 

op het gebied van personeelsbeleid.   

We hebben eveneens vastgesteld dat veel van wat we wilden in de afgelopen jaren ook is gerealiseerd. Eveneens 

bleek dat we gaandeweg om verschillende redenen ook nieuwe keuzes hebben gemaakt. Andere activiteiten werden 

geparkeerd of geschrapt omdat ze niet passend bleken of onvoldoende onderbouwd waren. In dit nieuwe beleidsplan 

willen we daarom bewust tijd en ruimte inruimen om vanuit onze visie (zie hoofdstuk 2) na te denken over de 

betekenis daarvan naar concrete planvorming. Daarbij willen we ook ruimte hebben om met elkaar na te denken 

over (nieuwe) thema’s en ontwikkelingen die de komende jaren voor ons belangrijk zijn.  

 

 

1.2 Interne en externe ontwikkelingen 

 

Onze scholen bieden allemaal kwalitatief goed onderwijs. We hebben beheersmatig veel zaken op het gebied van 

personeel, huisvesting en facilitair goed geregeld en georganiseerd. Ook financieel staan we er goed voor. Toch is er 

meer dan voldoende aanleiding om een aantal kritische noten te plaatsen: 

1. Effectieve instructie: stapsgewijze en goed begeleide instructie heeft een grote invloed op het leerrendement bij 

leerlingen. In het betekenisvol maken van dit model voor de leerlingen is het nodige nog te winnen.  

2. Brede ontwikkeling: We hebben ons de afgelopen jaren vooral gericht op de cognitieve ontwikkeling van 

leerlingen. In de komende planperiode willen we de balans met andere leer- en ontwikkelgebieden meer 

herstellen.  

3. ICT-ontwikkelingen: Er is een ontwikkeling gaande van vaste werkplekken naar een mobiele werkomgeving. Dat 

geldt voor zowel leerlingen als medewerkers. Steeds meer wordt de digitale omgeving buiten school belangrijk. 

Dat geldt voor leerlingen, medewerkers en ouders. Dat vraagt om een andere infrastructuur, maar ook om 

afspraken met betrekking tot informatiedeling, gegevensbescherming en privacy.  

5.  Samenwerking kinder- en peuteropvang: de school is niet meer begin- en eindonderwijs. Dat vraagt afstemming 

met andere partners (kinderopvang en voortgezet onderwijs), maar ook op bezinning op integratie (bijv. IKC) en 

samenwerking (bijv. onderwijsaanbod PO-VO).   
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6. Personele inzet en personeelsbeleid: het lerarentekort noopt ons om na te denken over andere mogelijkheden 

m.b.t. de personele inzet. Dat betreft niet alleen nadenken over opleidingsmogelijkheden en doorgaande 

professionalisering maar ook over samenwerking met de kinderopvang, over de nieuwe cao (2018 e.v.) en – nog 

iets verder weg – over wat de gevolgen zijn van de nieuwe wet funderend onderwijs. 

7. Samenwerking: naast bestaansmogelijkheden (kleine scholen) gaat het vooral ook om samenwerking, 

kennisdeling en gezamenlijke expertise. Het is niet uitgesloten dat het daarbij gaat om bredere lokale en 

regionale onderwijs- en jeugdzorgvoorzieningen die over de grenzen van denominaties heen gaan.  

 

 

1.3 Kernthema’s komende planperiode 

 

De volgende thema's in dit hoofdstuk vinden we belangrijk om in de komende jaren aandacht aan te geven: 

 

• Onderwijsorganisatiestructuur 

Vanuit visie op leren het overwegend klassikaal systeem op een andere manier inrichten v.w.b. de 

organisatie van onderwijs en begeleiding.   

 

• ICT 

Visie op gebruik en inzet van ICT binnen onze organisatie en op scholen en vervolgens de uitwerking van de 

visie en uitgangspunten naar een beleidsplan bovenschools en deelplannen per school. 

 

• Personeelsbeleid 

Visie op toekomstig en gemoderniseerd personeelsbeleid. 

 

• Brede ontwikkeling 

Cognitieve ontwikkeling blijft belangrijk, maar daarnaast willen we meer accenten leggen op de brede 

ontwikkeling van onze leerlingen, waarbij de doeldomeinen van Biesta het uitgangspunt zijn (zie 1.4). 

 

• Samenwerking kinder- en peuteropvang 

Intensiveren van contacten die verder gaan dan uitwisseling van informatie en dossieroverdracht. Nadenken 

over visie op samenwerking en integratie/fusie van basisonderwijs en kinderopvang.  

 

• Ouderbetrokkenheid 

Afstemming tussen school en ouders over communicatie, participatie en curriculum en betrekken van 

ouders in de schoolondersteuning en bij de schoolorganisatie.   

 

 

1.4 Onderwijsontwikkeling in grote lijnen  

 

Wij streven naar kwalitatief hoogwaardig, op onze  christelijke 

identiteit gebaseerd, onderwijs dat goed bereikbaar is  en 

middenin de maatschappij staat. Een bewuste keuze met een 

hoge ambitie waarin we voor alle leerlingen maximale kansen 

willen bieden op het voortgezet onderwijs en hun deelname aan 

de samenleving. In een wereld waarin normen en waarden 

vervagen en de sociale cohesie steeds minder zichtbaar is, willen 

wij vanuit onze christelijke normen en waarden de kansen 

vergroten voor in het bijzonder kinderen die bedreigd worden in 

het perspectief op een goede toekomst. We richten ons daarbij 

op drie doeldomeinen:    

1. Kwalificatie: Aanleren van kennis, vaardigheden en houdings-   Afbeelding 1: Onderwijsinhoud 

aspecten om de wereld te kunnen begrijpen. Daarmee nemen   op basis van doeldomeinen 
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de kansen  toe in de samenleving. We  hebben daarom hoge verwachtingen van elke leerling. Wetenschappelijke 

inzichten laten zien dat het hebben van hoge verwachtingen voor alle leerlingen mogelijk is, mits er voldoende en 

op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. 

2. Burgerschapsvorming: Het vormen van onze leerlingen op  sociaal en emotioneel gebied tot kritische burgers met 

normen en waarden die passen bij onze cultuur. 

3. Persoonlijk leiderschap: De regie kunnen uitoefenen op de eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving. 

     

Voorwaardelijk hiervoor is een veilige en vertrouwde schoolomgeving. Een leer- en leefgemeenschap die stimulerend 

werkt als het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen op het gebied van deze doeldomeinen. Op de scholen is er 

een pedagogisch klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. 

Leraren en andere medewerkers fungeren als rolmodel en zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en 

straffen. School en ouders zijn partners in het opvoeden van kinderen. De school is de plek voor het formele leren 

maar ook buiten de school wordt geleerd. Er is  samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind. 

 

Om scholen hierbij te helpen zetten we een ontwikkeling in gang naar een organisatie  die daartoe ingericht en 

geoutilleerd is. Leidend daarin is het HPO-model. Volgens onderzoek van de Waal (2013) kenmerken High 

Performance Organisaties zich door een integraal management waarbij samenhang is tussen visie, strategie, 

structuur, cultuur en werknemers. Zij brengen hun organisatie in balans door zowel de kwaliteit duurzaam te borgen 

als door snelle aanpassingen te  maken aan een veranderende omgeving. Aandacht voor gerichte professionalisering 

voor medewerkers op alle plekken in de organisatie, waarbij het lerend vermogen centraal staat, maakt daar deel van 

uit.  

Evenzeer zijn wij actief bezig de ouderbetrokkenheid te  vergroten. Wij zoeken voortdurend naar een maximale 

afstemming tussen ouders en professionals over wat essentieel is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Om deze 

afstemming tussen ouders en professionals  te verbeteren zal de komende jaren o.a. worden ingezet op het 

optimaliseren van de samenwerking met ouders binnen de school en met medezeggenschapsraden (MR/GMR) op 

beleidsniveau.  

 
 

Afbeelding 2: Pijlers van een High Performance Organisatie (De Waal, 2013) 

 

Professionalisering van alle medewerkers hebben we hoog in het vaandel. Directeuren hebben grote invloed op wat 

er op school gebeurt en de prestatie die daar geleverd wordt (Hill & Laker, 2016). Reden om in de afgelopen jaren 

met alle directeuren de opleiding van effectief leiderschap te volgen. De directeur zien we als de spil die 

ontwikkelingen en veranderingen binnen de school in gang zet. 

High Performance Organisae 
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termijnvisie 
en doelen 

N 
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S 

Effectief 
leiderschap 

Kwaliteit van 

medewerkers 

Openheid & 
actiegerichtheid 
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verbeteren & 
vernieuwen 

Parallel veranderen 
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Blijvende scholing is van belang om op basis van de nieuwste 

inzichten keuzes te maken en besluiten te nemen. Medewerkers 

krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen met als doel dat 

de zeggenschap over onderwijszaken bij de professional op de 

werkvloer gelegd kan worden. Daarin dient de PLG (professionele 

leergroep) een prominente rol te krijgen. Daar maken niet alleen 

leraren deel van uit, maar alle bij het primaire proces betrokken 

medewerkers. Kennis en kunde wordt daar ingebracht en 

gedeeld. Focus ligt daarbij op het continu bezig zijn met 

onderwijskundige verandering en verbetering én het 

professionaliseren van de hele groep. Essentieel daarvoor is dat 

de scholen zich de komende jaren een cultuur van openheid en 

actiegerichtheid eigen maken. 

 

Vanuit deze gedachte zal ook bovenschools  vorm en inhoud 

gegeven worden aan een andere inrichting van de bestuurlijke 

en ondersteunende organisatie. Daarbij denken we aan de 

instelling van Directieleerkringen (DLK), waarbinnen een aantal 

directeuren een gezamenlijke verantwoordelijkheid krijgen voor 

hun scholencluster.  

Ook wordt daarin besproken hoe onderwijsondersteuners en 

stafmedewerkers ingezet kunnen worden. Enerzijds richten ze 

zich daarbij op het versterken en ondersteunen van de processen 

op de scholen, anderzijds voeren ze bestuurlijke en/of 

organisatorische werkzaamheden uit.  

Bepalend hierin is een vastgestelde besturingsfilosofie waarin 

deze gedachten leidend zijn. Het kan dan ook niet anders dan dat 

de nieuw te benoemen bestuurder leiding gaat geven aan het 

realiseren van deze inrichting van de organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLG-TEAM 

Een professionele leergemeenschap 

(PLG)bestaat uit een groep (4-10) 

leerkrachten. Deze groep heeft veel 

meer kennis en kunde in huis dan ze 

zelf denken. Streven is dat 80% aan 

benodigde kennis en kunde over een 

thema binnen een PLG aanwezig is, 

of het nu gaat om rekendidactiek, 

ongewenst gedrag of de begeleiding 

van startende leerkrachten. De 

overige 20% wordt van buiten 

gehaald.   

Van elkaar leren vraagt om een 

heldere en vaste structuur. Dat geeft 

ritme en zorgt ervoor dat je de 

aandacht kunt richten op de inhoud. 

Dat maakt de kennisdeling efficiënt 

en effectief en leidt tot zichtbare 

resultaten die gedeeld kunnen 

worden met anderen en die direct 

inzetbaar zijn. 
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2. Visie en identiteit  
 

De vereniging Scholengroep Perspectief is het bevoegd gezag van 14 scholen in de gemeente Stadskanaal en 

Westerwolde. Dit betreft 12 reguliere basisscholen, 1 speciale basisschool en 1 school voor (voortgezet) speciaal 

onderwijs. Deze scholen worden bezocht door een kleine 2000 leerlingen. Het aantal medewerkers is ongeveer 240. 

De regio van onze scholen kenmerkt zich door het dorpse en plattelands karakter. Vele families wonen en werken 

hier al vele generaties. Hoewel vele ouders minimaal middelbaar onderwijs hebben gevolgd, is er sprake van een 

gemiddelde taal- en ontwikkelingsachterstand bij een groot deel van onze leerlingen.   

 

 

2.1 Onze identiteit 
 

In de statuten van de vereniging staat vermeld dat wij m.n. christelijk primair onderwijs bieden in de regio. Daarbij 

nemen we de Bijbel als uitgangspunt, inspiratiebron en oriëntatiepunt voor ons werk van alle dag. Daarnaast bieden 

we ook algemeen bijzonder onderwijs aan, waarbij de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke en 

maatschappelijke stromingen het uitgangspunt is. Uit deze beschrijving blijkt echter niet wat dit betekent en hoe de 

onderlinge verhouding tussen beide stromingen is. Onjuiste beeldvorming kan daardoor aanleiding zijn tot 

(onbedoelde) vooroordelen. Dat willen we niet. Er is behoefte aan een document waarin ons identiteitsbeleid helder 

en transparant beschreven staat als leidraad voor ons handelen. Dat geldt zowel intern (bijv. naar medewerkers, 

directeuren, geledingen en commissies) als extern (onze (toekomstige) partners, ouders, kinderen).  

Om christelijk onderwijs te kunnen blijven bieden is het belangrijk dat we actief naar buiten treden. Dan moet je ook 

weten waar je voor staat. Belangrijk is bijvoorbeeld om bij de toenemende druk tot samenwerking met andere 

organisaties onze uitgangspunten helder te hebben als het gaat om het behouden van onze christelijke identiteit.  

 

Identiteit is meerdere keren onderwerp van gesprek geweest op het niveau van bestuur en management. Maar ook 

binnen de scholen is dit regelmatig een agendapunt. We willen graag helder hebben wat onze identiteit is, hoe we 

dat zichtbaar en tastbaar maken en hoe daar van buitenaf tegenaan gekeken wordt. Daarbij zijn een aantal thema’s 

naar boven gekomen waar we meer vorm en inhoud aan willen geven in de komende planperiode. In hoofdlijnen 

betreft dit de volgende thema’s: 

 

 Handelen vanuit christelijke normen en waarden gebaseerd op vertrouwen in elkaar 

 Verbinding met vieringen en rituelen 

 Onderwijskundige inbedding van identiteit in godsdienstonderwijs en burgerschap  

 Personeelsbeleid en identiteit 

 Verhouding schoolse omgeving en pluriforme samenleving 

 

 

2.2 Onze missie 
 

Wij kiezen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs binnen een professionele en lerende omgeving. Een bewuste 

keuze met een hoge ambitie. Dat willen we realiseren door aan onze leerlingen een grote dosis aan kennis en 

vaardigheden mee te geven én gericht te werken aan houding en gedrag in de persoonlijke ontwikkeling, zodat zij 

zich toegerust voelen voor de stap naar het vervolgonderwijs en het vinden van hun weg in de maatschappij. Om dit 

te bereiken steken we in op veel kennisontwikkeling zodat leerlingen betere leerresultaten behalen. Uit onderzoek 

blijkt namelijk dat onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere levensresultaten, zoals: 

beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Dat mag zeker niet los worden gezien van onze 

christelijke identiteit. Onze scholen zijn daarom op een effectieve en efficiënte wijze ingericht en medewerkers in alle 

lagen van de organisatie dragen bij aan het realiseren van deze missie.  
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2.3 Onze visie 
 

Vanuit onze missie hebben we nagedacht over een visie op leren en onderwijs. Daarbij hebben we ons laten leiden 

door het visiemodel met de volgende 4 deelgebieden: visie op leren, visie op leren organiseren, visie op 

professionaliteit en visie op veranderen (zie figuur 3). Deze visie dient als normatief kader waarmee de belangrijkste 

vragen over het onderwijs worden gesteld, namelijk: hoe werkt leren? Hoe kunnen we dit leren organiseren? Wat 

verwachten we van een  professional? Hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen? 

 

Visie op leren 

Wij geloven dat we onze hoge verwachtingen waar kunnen maken door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig 

onderwijs dat eerlijke kansen biedt aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan ze 

verschillen in de manier waarop ze leren. Wat leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. 

Dit wordt  bevestigd door inzichten uit de cognitieve psychologie. Dat betekent dat we ons meer op het leren van  de 

hele groep moeten richten dan op het leren van iedere individuele leerling. Hierdoor leren kinderen effectiever en 

ontstaat er meer ruimte voor de leraar om les te geven. Om dit te kunnen bereiken worden bewezen didactische en 

pedagogische strategieën ingezet. Naast hoe leerlingen leren, kijken wij ook naar wat voor leerlingen belangrijk is om 

te leren in de snel  veranderende 21ste-eeuwse maatschappij. Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op 

basis van onze drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap, zoals onder 1.4 is 

beschreven.  

 

Leraren beschikken over een uitgebreide kennisbasis over leren, waardoor ze in staat zijn adequaat te 

anticiperen op input en ontwikkelingen vanuit de omgeving en de maatschappij. Initiatieven  vanuit 

bijvoorbeeld de maatschappij, de media en van ouders worden door de leraren beoordeeld op effectiviteit en 

meerwaarde voor het leren van de leerlingen. Goedbedoelde intenties zoals  ideeën voor lessen, projecten, en 

werkvormen worden op deze manier beoordeeld op waarde  alvorens ze worden toegepast tijdens de les. 

 

Visie op het organiseren van het leren  

Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met bewezen effectieve didactische strategieën. Dit is  gebaseerd 

op een coherent cumulatief kenniscurriculum waarin de kennis 

over de wereld, die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen 

participeren in het vervolgonderwijs en in de 21ste-eeuwse 

samenleving, centraal staat. Onze lesinhouden zijn altijd 

gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt 

lesgegeven. Belangrijk aandachtspunt is hoe wij leerdoelen 

ordenen en wat dat betekent voor ons curriculum.1 

Leraren geven effectief les middels expliciete instructie 

(Rosenshine, 2012). Leerlingen die de leerdoelen hebben 

behaald passen de geleerde kennis toe in projectmatig 

onderwijs. In deze projecten staan burgerschapsdoelen en 

doelen aangaande persoonlijk leiderschap centraal. Hierbinnen 

komt ook onze christelijke identiteit terug. Binnen de school is 

burgerschapskunde zichtbaar in de wijze waarop leerlingen, 

leraren en ouders met elkaar omgaan. De godsdienstlessen zijn  

gebaseerd op algemene christelijke beginselen, waarbij we de ruimte geven aan pluriforme opvattingen, zoals deze 

                                                                    
1 Vastgesteld zou bijvoorbeeld kunnen worden dat we de ordening van de 7 domeinen uit de SLO TULE als basis nemen. Dit zijn de 

leergebieden Nederlands, Engels, Rekenen en Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunstzinnige Oriëntatie en Bewegingsonderwijs.  

Burgerschapskunde zou je kunnen opnemen in de leergebieden Oriëntatie op Jezelf en op de Wereld én Kunstzinnige Oriëntatie. Afweging is 

om ook Wetenschap & Techniek een plek geven. Wat betreft ICT is een overweging om dit functioneel bij onderwijs-/leerprocessen onder te 

brengen als het gaat om bijvoorbeeld automatisering, (herhaalde) oefening en geïntegreerd aanbod in combinatie met onze leergebieden. Dit 

zal in een nieuw ICT-plan nog verder uitgewerkt moeten worden. Daarnaast moet ICT  als middel ingezet worden ter ondersteuning van 

administratieve processen (registratie, monitoring, toetsing). 
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binnen de kerken leven.  Wij respecteren ook hen die anders geloven of niet geloven. De waarden die passen bij de 

identiteit van onze vereniging krijgen een plek in ons burgerschapsonderwijs.  

Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zetten we in op het borgen en uitbouwen van een 

veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving in de school waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele 

ontwikkeling worden  gestimuleerd en begeleid. Op de scholen heerst er een klimaat van rust, regelmaat en 

structuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. Door het modelleren van gedrag wordt leerlingen 

een professionele schoolhouding aangeleerd. 

Leerlingen die meer aankunnen worden uitgedaagd doordat hen meer diepgang en een open leeromgeving wordt 

aangeboden waarin ze de kennis kunnen toepassen. De begeleiding wordt sneller afgebouwd zodat leerlingen de 

leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Ook bij deze leerlingen is het belangrijk om veel aandacht te  besteden aan 

burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Het onderwijs aan excellente leerlingen wordt de komende jaren 

verder uitgewerkt en vormgegeven. 

 

De scholen beschikken over kwaliteitsstandaarden over de lesopbouw. Leraren expliciteren doelen, hanteren 

de principes van expliciete instructie, zorgen voor voldoende tijd voor begeleide inoefening en de mogelijkheid 

tot zelfstandige verwerking. Differentiëren vindt met name plaats op ondersteuning. Ontwikkelde lesplannen 

worden jaarlijks geactualiseerd, waar nodig verbeterd in de PLG’s, op basis van nieuwe inzichten en/of 

ervaringen. 

 

Visie op professionaliteit 

Professionaliteit, medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid staat hoog in het vaandel.  Wij 

investeren veel in de professionalisering van onze medewerkers. Zij krijgen de ruimte om zichzelf te blijven 

ontwikkelen. Tegelijkertijd brengen wij de zeggenschap over het onderwijs terug naar de professional (professioneel 

statuut). Onze medewerkers zijn vakmensen die weten hoe ze kwalitatief hoogwaardig  onderwijs moeten 

(vorm)geven. Belangrijke focus daarbij is de ontwikkeling van goed functionerende Professionele Leergroepen (PLG) 

waarin teams met een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid structureel leren en werken aan hun 

professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van het onderwijsprogramma. Daarbij gaan bewezen 

wetenschappelijke inzichten en het gebruik van data een grotere rol spelen.  

Dit betekent dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en van de professionele  ervaringen van 

leraren. Uiteraard wordt daarbij altijd rekening gehouden met de context van de situatie.  Onderling geven en vragen 

leraren elkaar ontwikkelingsgerichte feedback. De dialoog kenmerkt onze  cultuur, we geven elkaar feedback en leren 

van onze fouten. Startende leraren worden door de PLG begeleid en ondersteund totdat ze basisbekwaam zijn. 

Hiervoor wordt een planmatige aanpak gehanteerd.  

 

De resultaten van leerlingen worden geanalyseerd. Als blijkt dat bepaalde groepen leerlingen niet goed 

presteren, wordt met behulp van een onderzoekscyclus uitgezocht wat mogelijk oorzaken hiervan zijn. Als 

blijkt dat leerlingen minder goed presteren bij bepaalde leraren, wordt binnen de PLG bekeken welke 

bijscholing of ondersteuning deze leraren nodig hebben. De extra ondersteuning wordt door de interne 

Academie geboden. 

 

Visie op veranderen 

Om ervoor te zorgen dat iedere school zich succesvol kan ontwikkelen naar een Professionele Leergroep (PLG), wordt 

de structuur van de organisatie hierop aangepast. Er wordt medewerkers structureel ruimte geboden waarin ze het 

onderwijs kunnen verbeteren en vernieuwen. Leraren in de PLG’s stellen samen vast welke afspraken er gemaakt 

worden, wie waarvoor verantwoordelijk is en welk resultaat er beoogd wordt. Er zijn duidelijke afspraken over hoe 

veranderingen worden geëvalueerd en geborgd om de duurzaamheid te garanderen. Omdat de PLG’s verant-

woordelijk zijn voor de onderwijs-gerelateerde zaken, worden zij in  de toekomst ook verantwoordelijk gemaakt voor 

de budgetten die begroot zijn voor (persoonlijke) leeractiviteiten en lesmaterialen. PLG’s beslissen dan zelf aan welke 

activiteiten of materialen het geld  wordt besteed. 
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2.4 Onze doelstellingen voor de komende jaren 
 

Met betrekking tot het thema ‘Identiteit en visie’ hebben we de volgende doelstellingen voor de komende jaren: 

 

 Vanuit de vastgestelde identiteit van de vereniging én de daaruit geformuleerde kaders heeft iedere school 

een eigen schoolspecifieke identiteit geformuleerd, rekening houdend met wettelijke kaders en 

demografische ontwikkelingen.  

 Op bestuursniveau hebben directeuren, interne begeleiders, medewerkers op het Steunpunt en het 

bestuursbureau zich de geformuleerde visie eigen gemaakt, dragen deze uit en laten deze leidend zijn in de 

beleidsontwikkelende- en besluitvormingsprocessen.  

 Bezinning op de interne organisatie (bestuur, management, staf) waarbij m.b.t. de inrichting en organisatie 

ervan de beschreven uitgangspunten leidend zijn voor de keuzes die worden gemaakt.   

 Op al onze scholen is deze visie vertaald naar een breed gedragen en schoolspecifiek vastgestelde visie. 

 Leerkrachten geven les volgens het model van effectieve instructie, gebaseerd op de principes van expliciete 

instructie (Rosenshine). Medewerkers met les- en onderwijsondersteunende taken kennen deze principes 

en passen deze toe binnen hun werkzaamheden.  

 Elke school heeft in een curriculum vastgesteld waarin de leergebieden niet alleen beschreven staan (op 

basis van de  doeldomeinen kwalificatie, burgerschap en persoonlijk leiderschap) maar ook zijn uitgewerkt 

naar leerdoelen per jaargroep. 

 Scholen bieden een veilig en positief pedagogisch klimaat met een duidelijk normatief kader dat alle leraren 

en leerlingen uitdragen in houding en gedrag.  

 Scholen kenmerken zich door een professionele cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid en 

fungeren als professionele omgeving, waarin middels PLG’s structureel en in grote mate van zelfstandigheid 

gewerkt wordt aan onderwijsverbetering en de gezamenlijke professionaliteit en vakmanschap.  
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3. Kwaliteitsaanpak  
 

Bij een hoge ambitie hoort een adequaat kwaliteitssysteem. In de afgelopen planperiode hebben we een aantal grote 

stappen gezet om ons als vereniging meer te profileren en te professionaliseren. Dit heeft o.a. geleid tot de volgende 

ontwikkelingen: 

 

 Gezamenlijke ambities en doelen op bestuursniveau in plaats van belang van de eigen school. 

 Behoefte aan een breed gedragen visie binnen de hele organisatie. 

 Inventarisatie op de personeelsdag (2018) waarin medewerkers is gevraagd  wat zij als kansen zien, welke 

knelpunten zij ervaren, waar uitdagingen liggen en wat zij persoonlijk belangrijk vinden. 

 Start leergang effectief leiderschap voor directeuren als opmaat voor de kwaliteitsaanpak. 

 

Naast deze interne processen zijn ook externe factoren naar een ander kwaliteitsdenken van belang geweest. Denk 

bijvoorbeeld aan het nieuwe onderzoekskader van de inspectie en de invoering van passend onderwijs.  

Uit deze bezinning en relevante evaluaties werd duidelijk dat bestuurlijke en organisatorische keuzes alleen gemaakt 

kunnen worden als er sprake is van een gezamenlijke visie en ambitie. Dit vormt de katalysator die nodig is om die 

nieuwe kijk op onderwijs en organisatie vleugels te geven.  

 

 

3.1 Effectief leiderschap 
 

Goede scholen hebben excellente directeuren nodig. Daarom hebben we stevig ingezet op het professionaliseren 

van onze directeuren. Zij spelen een cruciale rol om de verbinding tussen de gezamenlijke visie en de schoolspecifieke 

vertaling en implementatie daarvan, vorm te geven. Zij innoveren, inspireren en verbinden. Zij stimuleren dat nieuwe 

kennis en inzichten tot versterking van huidige keuzes, aanzet zijn tot het in gang zetten van nieuwe ontwikkelingen. 

Zij zijn de spil in het personeelsbeleid als het gaat om het bevorderen van de arbeidstevredenheid onder 

medewerkers, het bereiken van gezamenlijke prestaties en het realiseren van een professionele werkomgeving. Zij 

zijn ook het gezicht naar buiten en zijn bepalend voor de oudertevredenheid en het imago van de school (Zenger & 

Folkman, 2012). Gezien hun sleutelpositie hebben we ingezet op het gezamenlijk volgen van de leergang effectief 

leiderschap waarin persoonlijk leiderschap, leidinggeven aan veranderingen én toekomstgericht leiderschap de 

centrale thema’s zijn. Daarmee beogen we twee doelen: kennis en kunde versterken en het gemeenschappelijke 

kader bepalen. De huidige groep directeuren is daarin belangrijk als het gaat om de richting en koers die we de 

komende jaren gezamenlijk in gaan slaan. Aandachtspunt is daarbij hoe we deze kennis en kunde onderhouden én 

verder uitbouwen, hoe nieuwe collega’s zich dit eigen maken én hoe we allemaal drager hiervan zijn; ieder in de 

eigen werkomgeving. 

 

 

3.2 Open en actiegerichte cultuur 
 

Vervolgens is ook van belang om andere sleutelfiguren als interne begeleiders, schoolondersteuners en 

beleidsmedewerkers hier nauw bij te betrekken. Als mededrager zijn ze van grote waarde in de missie om de beoogde 

kwaliteit te realiseren. Daarbij moet je niet alleen denken aan allerlei communicatie- en besluitvormingsprocessen 

maar ook aan de organisatorische inrichting, de uitvoering van werkprocessen en de hele bedrijfsvoering. Het heeft 

daarom prioriteit om stappen te zetten om hen deelgenoot te maken van de uitkomst van de bezinning op een 

nieuwe visie en hen vervolgens nauw te betrekken bij de vervolgstappen om deze visie te implementeren binnen de 

organisatie.  

Een professionele cultuur waarin kwaliteit en vakmanschap belangrijk zijn, spreekt veel goed opgeleide medewerkers 

aan vanwege het beroep dat wordt gedaan op het hogere werk- en denkniveau. Wetenschappelijke kennis en 

gedegen onderzoeksresultaten worden ingebracht om de expertise binnen de hele organisatie te versterken. Binnen 

de scholen krijgen de PLG’s (professionele leergroepen) hierin een heel belangrijke positie (zie visie op veranderen). 

Leidend daarin zijn de rollen die de medewerkers hebben. Functionele verhoudingen (functies, taken) worden daarin 

minder leidend. Eenzelfde beweging willen we ook maken op directieniveau. Door de instelling van DLK’s 
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(directieleerkringen) geven we de directeur een organieke positie ten aanzien van de gezamenlijke ambitie en 

verantwoordelijkheid voor de scholen binnen hun DLK.  

 

 

3.3 Bestuurlijke uitgangspunten 
 

Hoewel er sprake is van een omslag naar gezamenlijke kaders en centrale doelstellingen betekent dit allerminst dat 

de autonomie van de scholen wordt aangetast. Sterker nog, we zien dit als middel waardoor de scholen zich nog 

meer kunnen profileren als goede scholen en hun eigen kleur en geur nog meer uit mogen dragen. We stimuleren 

daarom het versterken van eigen zeggenschap en autonomie van de scholen als het gaat om de inrichting en 

organisatie van het primaire proces. Vanuit de gezamenlijke visie mogen scholen hun kleur en geur geven aan het 

eigen schoolconcept, onderwijs dat aansluit bij hun leerlingenpopulatie en omgevingskenmerken.   

Bestuur (CvB) en toezicht (RvT) zijn bij ons gescheiden. Onderzocht wordt of de huidige verenigingsstructuur nog 

passend is of dat omzetting naar een stichting meer aansluit bij de gewenste organisatorische ontwikkeling en 

inrichting van de bedrijfsvoering.  

We hechten aan een goede interne en externe verantwoording, openheid en transparantie als het gaat om 

beleidsontwikkeling en de vaststelling en uitvoering daarvan. Daarbij is de ‘Code Goed Bestuur’ leidend.  

Intern kan de rol van medezeggenschap beter, zowel bovenschools als op de scholen. Dat geldt eveneens als het gaat 

om de ouderbetrokkenheid. Alle scholen dienen in de komende planperiode op basis van vastgesteld beleid invulling 

te geven aan de versterking van betrokkenheid van ouders bij de school. Daarin gaat het m.n. om maximale 

afstemming tussen ouders en professionals als het gaat om zeggenschap over wat nodig is voor de ontwikkeling van 

de leerlingen.  

We zien met de nieuwe ontwikkelingen binnen Vensters PO grote mogelijkheden om de externe verantwoording 

meer handen en voeten te gaan geven. Verantwoording en informatiedeling via dit medium gaan we in de komende 

planperiode verder vorm en inhoud geven.  

 

 

3.4 Opbrengsten en resultaten 
 

De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen is goed. De gemiddelde opbrengsten van alle onze scholen ligt al een 

aantal jaren boven het landelijk gemiddelde. Slechts bij uitzondering voldoet een school niet aan de eisen die de 

inspectie aan de opbrengsten stelt. Meer dan voorheen sturen we op verwachte opbrengsten. Door deze focus groeit 

het besef dat opbrengsten het product zijn van een goede analyse en juiste aanpak. Effect hiervan is geweest dat ook 

bij andere scholen deze bewustwording leidt tot een andere benadering om op de kwaliteit van het onderwijs te 

sturen en resultaten te verbeteren. Daarbij geldt dat er enerzijds behoefte is aan richtinggevende tussendoelen maar 

anderzijds dat toetsing als een last ervaren wordt. Het toetsbeleid zal daarom een thema zijn waar we de komende 

jaren mee aan de slag gaan.   

Van belang is een goed ingerichte digitale omgeving. Belangrijke stappen zijn gezet als het gaat om het inrichten en 

gebruik van Parnassys als basis voor de leerlingenadministratie. In de komende jaren willen we dit verder uitbouwen 

en verbeteren, waardoor veel administratieve zaken tot de wezenlijke essentie zullen worden teruggebracht.  

 

3.5 Kwaliteitszorg 
 

Om onze ambities te realiseren hebben we een realistisch systeem nodig waarin de check and balances 

zorgen voor de juiste aandacht en accenten in de verschillende processen van plannen maken, deze volgen 

in ontwikkeling en het borgen en verantwoorden ervan. We zijn daarin zoekende naar de juiste aanpak en 

standaards. We zien ook dat veel zaken goed vastgelegd zijn in regelingen en protocollen. Denk aan 

kwaliteitshandboeken op de scholen en het intranet met beleidsdocumenten op bestuursniveau. 

Kwaliteitszorg is in de loop der jaren steeds groter en complexer geworden. We verwachten dat de 

ingestelde domeinwerkgroepen een grote bijdrage kunnen leveren door zaken in de juiste samenhang en 

met de gewenste diepgang bij elkaar te brengen. Daarbij wordt de vraag gesteld: Welke formele 



14 
 

verplichtingen hebben we, welke standaarden zijn wettelijk geregeld maar ook waar zit de ballast, die 

alleen maar afleidt en geen meerwaarde heeft. We overwegen de invoering van een nieuw 

kwaliteitssysteem waarin we onze standaarden vast kunnen leggen.  
 

3.6 Onze doelstellingen voor de komende jaren 
 

Met betrekking tot het thema ‘Kwaliteitsaanpak’ hebben we de volgende doelstellingen voor de komende jaren: 

 

 Op de scholen fungeren PLG’s als broedplek voor onderwijskundige en organisatorische innovaties en 

verbetertrajecten, versterking van professioneel handelen en expertisedeling. 

 Onderwijskundige beslissingen zijn verplaatst van de directeur naar de professionals op de werkvloer. Dit is 

vastgelegd in een professioneel statuut.  

 Alle scholen gebruiken Vensters PO als middel voor externe verantwoording en communicatie naar buiten 

(o.a. digitale schoolgids). 

 Verantwoording van kwaliteit, opbrengsten en resultaten in Vensters PO is onderdeel van de 

schoolrapportages en bestuurlijke monitor. 

 We hebben ouders medeverantwoordelijk gemaakt voor de schoolloopbaan van hun kind. School én ouders 

trekken daarin gezamenlijk op, ieder vanuit de eigen rol en daarbij behorende verantwoordelijkheid.  

 Er is toetsbeleid vastgesteld waarin kaders worden gegeven voor formatieve en summatieve toetsing, 

groepsopbrengsten en hoe daarmee omgegaan wordt.  

 De invoering van een systeem waarin ambities en kwaliteit zichtbaar en concreet wordt gemaakt, waardoor 

alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt.  
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4. Personeelsbeleid  
 

Wij hechten aan goed werkgeverschap. Dat betekent meer dan goede zorg en aandacht voor onze medewerkers. 

Vanuit onze visie zijn de volgende uitgangspunten daarbij leidend: 

 

 Professionele werk- en leeromgeving voor alle medewerkers waarin het ontwikkelen van en het groeien 

in persoonlijk vakmanschap en gezamenlijke deskundigheid belangrijk zijn. Leidend daarbij zijn PLG’s (en 

afgeleide vormen daarvan) binnen de scholen, DLK’s tussen de scholen en een functionele staf die 

ondersteunend is aan enerzijds de DLK’s en anderzijds aan het bestuur.   

 Toekomstgericht organisatie- en personeelsbeleid passend bij de organisatie waarin het gaat om 

gedeelde verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk in de organisatie worden neergelegd.  

 

Voorwaardelijk voor de effectieve uitvoering van dit beleid zijn passende  arbeidsomstandigheden en een goede 

communicatiestructuur, informatievoorziening en besluitvormingsprocedure.  

Gelijke kansen voor iedereen staat bij ons voorop. Persoonlijke voorkeur of willekeur in beloning dan wel kansen op 

werk of scholing passen daar niet bij, hoe goed de intentie daarbij ook kan zijn. Doorstroommogelijkheden en 

opleidingskansen zijn omschreven en gecommuniceerd. Zorgvuldigheid en integriteit zijn belangrijke sleutelwoorden 

als het gaat om het openstellen of invullen van vacatures. Genomen besluiten worden breed gecommuniceerd en op 

basis van beleidsafspraken beargumenteerd. Meer dan voorheen zijn goede procedures en afspraken belangrijk. 

 

 

4.1 Opleiding en scholing 
 

De leraar staat centraal in het leren en ontwikkelen van kinderen. Vakmanschap en professionaliteit van leraren zijn 

bepalend voor de effectiviteit van ons onderwijs. Daarvoor hebben leraren enerzijds (professionele) ruimte nodig, 

anderzijds is het belangrijk om voortdurend te investeren in professionele en persoonlijke ontwikkeling van leraren. 

Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers zich blijvend ontwikkelen en daarom investeren wij veel in 

professionalisering.  

Op dit moment zijn we bezig om de kwalificaties van medewerkers in kaart te brengen en de deskundigheidsbehoefte 

op scholen te inventariseren om aanbod en vraag beter op elkaar af te stemmen. In samenwerking met VCO-MOG 

zijn we bezig met het opzetten van een academie voor professionalisering, scholing en deskundigheidsbevordering. 

De aangeboden activiteiten zullen nog sterker afgestemd worden op de ontwikkeldoelen binnen onze organisatie. 

Binnen de academie wordt het basisaanbod aangeboden middels e-learning wat algemene thema’s betreft. 

Specifieke thema’s worden op andere manieren aangeboden, waarin kennisdeling en vaardigheidstraining centraal 

staan. Deze trainingen worden in principe, voor wat betreft de onderwijsinhoud, verzorgd door eigen (praktijk)leraren 

in de functies L11 en L12. Op andere terreinen worden eveneens zoveel mogelijk eigen medewerkers ingezet. Waar 

nodig huren we externe expertise in. Coaching en begeleiding maken hier geen deel vanuit. Dit wordt door de scholen 

zélf georganiseerd binnen de nog in te richten PLG’s. Hiervoor worden alle leraren in de functies L10-L12 ingezet op 

basis van de nieuwe functieprofielen (zie CAO PO 2018).  

 

 

4.2 Arbeidsmarkt  

 
Wij binden medewerkers aan onze vereniging door hen te erkennen en te waarderen in hun vakmanschap en het 

bieden van professionele ruimte. Middels de ingezette ontwikkeling, t.w. de zeggenschap over en de kwaliteit van 

het onderwijs beleggen in de PLG, denken we te bereiken dat we ons in de regio profileren als aantrekkelijke 

werkgever.  

Daarin past ook dat we zelf – meer dan voorheen - de regie nemen als het gaat om het opleiden van onze toekomstige 

collega’s. Zeker gezien het lerarentekort is het belangrijk om hier een strategische positie in te nemen als het gaat 

om het voorportaal voor potentiële medewerkers door het versterken van opleidingsmogelijkheden voor HBO- en 

MBO-studenten binnen onze organisatie. De huidige begeleiding en ondersteuning van startende leerkrachten en 
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LIO-studenten  willen we verder uitbouwen én uitbreiden naar vergelijkbare activiteiten voor m.n. de 

onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners.  

De krappe arbeidsmarkt treft ook onze scholen. Naast actieve werving en het zoeken van onconventionele 

oplossingen (omscholing, zij-instroom, enz.) is het belangrijk om ook na te denken over andere oplossingsrichtingen. 

De komende jaren zal de behoefte aan leraren groot blijven en de tekorten daarmee ook.  

 

  

4.3 Onze doelstellingen voor de komende jaren 
 

Met betrekking tot het thema ‘Personeelsbeleid’ hebben we de volgende doelstellingen voor de komende jaren: 

 

 Personeelsbeleid is ingericht rond de centrale pijlers van het functiehuis (wat hebben we nodig aan kennis 

en kunde en op welk niveau), competentieontwikkeling (wat vragen we van een medewerker en hoe 

verhoudt dat zich tot de persoonlijke deskundigheid) en het professionele gesprek (bijdrage, waardering, 

ontwikkeling). 

 In de organisatie zijn de kenmerken van een High Performance Organisation (zie Afbeelding 2) zichtbaar 

gemaakt zoals  integraal management en samenhang tussen visie, strategie, structuur en cultuur en de 

werknemers (De Waal, 2013).  

 De besluitvormingsprocedures zijn helder en transparant en de communicatievoorzieningen en 

informatiedeling geoptimaliseerd.  

 De academie functioneert als instituut voor kennisdeling en deskundigheidsontwikkeling voor alle 

medewerkers en alle lagen van de organisatie. Opleidingsfaciliteiten zijn geformuleerd en beleid is 

geformaliseerd.  

 Werving van nieuwe medewerkers gebeurt planmatig en is gericht op het versterken van de professionele 

ruimte in de PLG’s op de scholen en vergelijkbare constructies binnen de hele organisatie.  

 Het wettelijk verplichte professioneel statuut is via de PLG’s doorgevoerd.  
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5. Werkplan 2019-2023 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de grote contouren geschetst van de organisatie waar we naar op weg zijn. 

Elk hoofdstuk is afgesloten met een opsomming van de belangrijkste doelstellingen die de komende jaren 

aandacht moeten krijgen. Verschillende thema’s zullen nog verder uitgewerkt en doordacht moeten worden 

voordat definitief besloten wordt om in die lijn door te gaan.  

Het schooljaar 2019-2020 wordt om twee redenen een belangrijk jaar in het realiseren van de in dit plan 

neergelegde visie. Allereerst is dat het uitdragen van de visie in de hele organisatie. De visie moet bij alle 

medewerkers bekend zijn en gedragen worden. De tweede reden is dat de ingezette procedure van werving en 

selectie bestuurder resulteert in de aanstelling van een nieuwe bestuurder per 1 januari 2020. Deze nieuwe 

bestuurder moet  het gezicht gaan worden van het realiseren van deze visie.  

Naast de doelstellingen die in dit plan genoemd worden, zijn er ook nog andere zaken die aandacht vragen. Die 

zaken zijn aan de meerjarenplanning toegevoegd en zullen in de daarvan afgeleide jaarplannen nader 

geconcretiseerd worden.  

 

Algemene doelstellingen voor de komende planperiode: 

 

 Op bestuursniveau hebben directeuren, interne begeleiders, medewerkers op het Steunpunt en het 

bestuursbureau zich de geformuleerde visie eigen gemaakt, dragen deze uit en laten deze leidend zijn in de 

beleidsontwikkelende- en besluitvormingsprocessen.  

 Scholen bieden een veilig en positief pedagogisch klimaat met een duidelijk normatief kader dat alle leraren 

en leerlingen uitdragen in houding en gedrag.  

 Personeelsbeleid is ingericht rond de centrale pijlers van het functiehuis (wat hebben we nodig aan kennis 

en kunde en op welk niveau), competentieontwikkeling (wat vragen we van een medewerker en hoe 

verhoudt dat zich tot de persoonlijke deskundigheid) en het professionele gesprek (bijdrage, waardering, 

ontwikkeling). 

 De besluitvormingsprocedures zijn helder en transparant en de communicatievoorzieningen en 

informatiedeling geoptimaliseerd.  

 

 

 

Specifieke doelstellingen voor het schooljaar 2019/2020  
 

 Vanuit de vastgestelde identiteit van de vereniging én de daaruit geformuleerde kaders heeft iedere school 

een eigen schoolspecifieke identiteit geformuleerd, rekening houdend met wettelijke kaders en 

demografische ontwikkelingen.  

 Op al onze scholen is de visie vertaald naar een breed gedragen en schoolspecifiek vastgestelde visie. 

 Alle scholen gebruiken Vensters PO als middel voor externe verantwoording en communicatie naar buiten 

(o.a. digitale schoolgids). 

 Er is toetsbeleid vastgesteld waarin kaders worden gegeven voor formatieve en summatieve toetsing, 

groepsopbrengsten en hoe daarmee omgegaan wordt.  

 De invoering van een systeem waarin ambities en kwaliteit zichtbaar en concreet wordt gemaakt, waardoor 

alle medewerkers weten wat van hen verwacht wordt.  

 De academie functioneert als instituut voor kennisdeling en deskundigheidsontwikkeling voor alle 

medewerkers en alle lagen in de organisatie. Opleidingsfaciliteiten zijn geformuleerd en beleid is 

geformaliseerd.  
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Specifieke doelstellingen voor het schooljaar 2020/2021  
 

 Bezinning op de interne organisatie (bestuur, management, staf) waarbij m.b.t. de inrichting en organisatie 

ervan de beschreven uitgangspunten leidend zijn voor de keuzes die worden gemaakt.   

 Leerkrachten geven les volgens het model van effectieve instructie, gebaseerd op de principes van expliciete 

instructie (Rosenshine, medewerkers met les- en onderwijsondersteunende taken kennen deze principes en 

passen deze toe binnen hun werkzaamheden.  

 Op de scholen fungeren PLG’s als broedplek voor onderwijskundige en organisatorische innovaties en 

verbetertrajecten, versterking van professioneel handelen en expertisedeling. 

 Verantwoording van de kwaliteit, opbrengsten en resultaten in Vensters PO is onderdeel van de 

schoolrapportages en bestuurlijke monitor. 

 Het wettelijk verplichte professioneel statuut is via de PLG’s doorgevoerd.  

 In de organisatie zijn de kenmerken van een High Performance Organisation (zie Afbeelding 2) zichtbaar 

gemaakt zoals  integraal management en samenhang tussen visie, strategie, structuur en cultuur en de 

werknemers (De Waal, 2013).  

 

 

 

Specifieke doelstellingen voor het schooljaar 2021/2022  

 

 Elke school heeft in een curriculum vastgesteld waarin niet alleen de leergebieden beschreven staan (op 

basis van de  doeldomeinen kwalificatie, burgerschap en persoonlijk leiderschap) maar ook zijn uitgewerkt 

naar leerdoelen per jaargroep. 

 Scholen kenmerken zich door een professionele cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid en 

fungeren als professionele omgeving, waarin middels PLG’s structureel en in grote mate van zelfstandigheid 

gewerkt wordt aan onderwijsverbetering en de gezamenlijke professionaliteit en vakmanschap.  

 Onderwijskundige beslissingen zijn verplaatst van de directeur naar de professionals op de werkvloer. Dit is 

vastgelegd in een professioneel statuut.  

 We hebben ouders medeverantwoordelijk gemaakt voor de schoolloopbaan van hun kind. School én ouders 

trekken daarin gezamenlijk op, ieder vanuit de eigen rol en daarbij behorende verantwoordelijkheid.  

 Werving van nieuwe medewerkers gebeurt planmatig en is gericht op het versterken van de professionele 

ruimte in de PLG’s op de scholen en vergelijkbare constructies binnen de hele organisatie.  
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6. Formulier Instemming met bestuursbeleidsplan 2019-2023 
 

Naam: Scholengroep Perspectief 

Adres: Loodzetter 7 

Postcode: 9502 EW 

Plaats: Stadskanaal 

 
 

VERKLARING 
 
Hierbij verklaart de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad van Scholengroep Perspectief in te stemmen met 
het van bestuursbeleidsplan 2019-2023. 
 
Namens de GMR,   
 
Naam:        Handtekening: 
 
Functie:       
 
Plaats:       
 
Datum:        
 
 
 

 
  

VERKLARING 
 
Het bevoegd gezag van Scholengroep Perspectief heeft het Bestuursbeleidsplan 2019-2023 vastgesteld.  
 
Namens het bevoegd gezag,   
 
Naam:        Handtekening: 
 
Functie:       
 
Plaats:       
 
Datum:        
 

 
 

 

 

 

 


