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De kern voor de SAKS is een beheersbare route naar onderwijs van de 21e eeuw, gebaseerd op vier 

pijlers, die worden gemeten langs de invalshoeken “de beweging” en “huis op orde”. 
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Voorwoord 

 

Beste lezer, 

In februari 2013, tijdens de tweedaagse van de directeuren, zijn we gestart met een 

eerste aanzet van het nieuwe strategisch beleid van Saks voor de komende jaren. Ik kijk 

met een goed gevoel terug op deze tweedaagse, waar in mijn ogen mooie, verrassende 

dingen zijn gebeurd. Waar we allemaal met onze eigen verwachtingen het vormingsproces 

van het Strategisch Beleidsplan instapten, denk ik dat ik kan stellen dat deze 

verwachtingen van geen van ons zijn uitgekomen.  

Terwijl we uitgedaagd werden om na te denken over de toekomst van het leren, de 

toekomst van de scholen, kwamen we steeds meer tot de conclusie dat we aan het 

voortbouwen zijn op een oud onderwijssysteem, zonder ons af te vragen in hoeverre dat 

überhaupt nog voldoet als voertuig voor het onderwijs van morgen. Wel merken we aan 

alle kanten dat we in dit systeem tegen grenzen aanlopen. Door de steeds groter wordende 

complexiteit van het onderwijs, in combinatie met de steeds groter wordende 

verantwoordelijkheden en steeds meer teruglopende financiële middelen, lijkt onze 

maatschappelijke taak een bijna onmogelijke opdracht te worden.  

Met die veranderingen van de wereld om ons heen als een gegeven feit, zijn we daarom 

opnieuw naar onze maatschappelijke opdracht gaan kijken. Als het niet meer kan gaan 

zoals het ging, dan moet het dus gaan zoals het kan. Het moet anders. En met die 

conclusie zijn we vervolgens vanuit de mooie Schoorlse duinen teruggekeerd naar de 

realiteit van alledag. 

Het heeft even geduurd voor we wisten hoe we met deze wijsheid verder konden. Weten 

dat dingen anders moeten is één ding, maar daarmee heb je nog geen flauwe notie hoe. 

Door heel veel sessies, met heel veel mensen op heel veel verschillende manieren te 

organiseren – van het hevig discussiëren in werkgroepen tot het mindmappen met 

leerlingen op het bestuurskantoor – is het ons uiteindelijk gelukt om handen en voeten te 

geven aan de grote uitdaging die de komende jaren voor ons ligt: uitvinden hoe het anders 

kan.  

Hoewel we gevoelsmatig dus helemaal de goede lijn te pakken hebben, bekruipt ons toch 

altijd ergens in het traject de angst of we nu wel écht de kern te pakken hebben. Bij mij 

was dat zo’n beetje aan het eind van het proces, toen het Strategisch Beleidsplan bijna af 

was. En precies op dat moment verscheen het rapport “Stand van educatief Nederland” 

van de Onderwijsraad op mijn bureau.  

In dit rapport stelt de Onderwijsraad de vraag: hoe staat het onderwijs er in Nederland 

voor? Is het goed voorbereid op de toekomst? Zo nee: welke duurzame 

kwaliteitsverbeteringen zijn nodig? Het antwoord op deze vragen wordt al in de inleiding 

kort en bondig als volgt geformuleerd: ”Het Nederlandse onderwijs is, ondanks goede 

prestaties in internationale vergelijkingen, niet goed genoeg voorbereid op de toekomst. 

De basiskwaliteit is goed, maar er zijn belemmeringen voor verdere verbetering en 

vernieuwing.”  

De Onderwijsraad formuleert vervolgens drie risico’s en uitdagingen voor het onderwijs de 

komende jaren. 
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In de eerste plaats bepleit zij dat besturen en scholen meer aandacht moeten besteden 

aan de bredere doelen van het onderwijs. Naast aandacht voor de basisvaardigheden is het 

van belang een visie te ontwikkelen op en een aanbod te creëren voor de vakoverstijgende 

“advanced skills” (door ons ook wel de 21st century skills genoemd), zoals probleem 

oplossen, samenwerken, communiceren en ICT geletterdheid. 

Als tweede risico wordt genoemd dat scholen onvoldoende ruimte hebben om eigen 

accenten te leggen in het onderwijs of om te vernieuwen. Daarom pleit de Onderwijsraad 

voor vergroting van de autonomie en de professionele ruimte van onderwijsinstellingen, 

om te vernieuwen en variatie te kunnen bieden, maar ook om te leren over wat wel werkt 

en wat niet. 

Meer ruimte betekent grotere verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd onderkent de 

Onderwijsraad de toenemende complexiteit in het onderwijs: “Die eisen, die worden 

gesteld aan het onderwijzend personeel, moeten wel redelijk zijn. Grotere klassen, meer 

maatschappelijke problemen op het bord van de school en een complexere samenleving, 

maken werken in het onderwijs niet altijd eenvoudig. Niettemin - en juist ook daarom - 

vindt de Onderwijsraad het redelijk om van leraren te vragen dat zij zich bijscholen.” 

Er wordt dus een steeds groter beroep gedaan op de professionaliteit van de bestuurder, 

schoolleider en leerkracht. Op dat punt, stelt de Onderwijsraad, heeft het onderwijs nog 

wel wat op orde te brengen. De professionalisering van bestuurders, schoolleiders en 

leraren wordt daarom genoemd als een absolute voorwaarde van de autonomievergroting. 

Als derde risico benoemt de Onderwijsraad, dat de eigenwaarde van leerlingen, die niet 

goed presteren op de basisvaardigheden, onder druk staat. Dit, terwijl de samenleving ook 

behoefte heeft aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en 

morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap. De uitdaging van het onderwijs ligt 

daarom in het vergroten van de waardering van niet-cognitieve capaciteiten (zonder het 

belang van de cognitieve vaardigheden uit het oog te verliezen) en het creëren van een 

gedifferentieerder aanbod, dat meer ruimte biedt voor andere talenten. 

Dit rapport van de Onderwijsraad lezende heeft mijn vertrouwen in onze eigen 

toekomstplannen gesterkt.  

Voor u ligt een document waarin het meerjarig perspectief van Saks wordt geschetst. U 

gaat lezen welke uitdagingen Saks voor zichzelf voor de toekomst heeft geformuleerd.  

Ik wens u heel veel leesplezier. Na het lezen zou ik graag aan u de vraag willen stellen: 

Zijn wij op de goede weg? 

 

Met hartelijke groet, 

Helma van der Hoorn 
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1. Inleiding 
(van visie, naar strategische doelen) 

Bij aanvang van 2014 zal een periode ingaan van een nieuw strategisch plan voor de Saks.     

Om de Saks verder vorm te geven naar deze visie, komt de uitwerking ervan, de 

concretisering, tot uitdrukking in de doelen en activiteiten die zijn beschreven in dit 

strategisch beleidsplan. Een beleidsplan, dat tot stand is gekomen door de inbreng van 

directeuren, medewerkers, stafleden, college van bestuur en ouders. Het startpunt was een 

tweedaagse met directeuren, stafleden en het college van bestuur in 2012. De opbrengst 

hiervan is beschreven in het document “Groots denken en klein organiseren”, het 

visiedocument. Bijeenkomsten, mindmapsessies en de werkgroepen hebben deze visie 

verder uitgewerkt.  

Dit beleidsplan geeft de hoofdlijnen en de strategische keuzes aan voor de komende vier 

jaar. Het is een beschrijving op stichtingsniveau en dient als kader voor de jaarplannen van 

de afzonderlijke scholen en het bestuurlijk jaarplan als geheel. 

 

De visie en de strategische doelen staan niet op zichzelf en kennen een gedegen 

voorgeschiedenis. Daarom steunt het strategisch beleidsplan op een aantal belangrijke 

bestaande onderleggers: 

 De kernwaarden van de organisatie 

 De sturingsfilosofie 

 De strategische visie en uitgangspositie 

 

De kernwaarden 

Deze onderlegger zegt voor de Saks iets over onze grondhouding. Onderwijs is niet 

waardenvrij. Als katholieke organisatie werken wij vanuit een levensbeschouwelijke 

identiteit. De school heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een mens- en 

wereldbeeld. Een pedagogische taak, waarbij zes kernwaarden richtinggevend zijn: 

 

Ontmoeting:  Jezelf leren kennen door de ander 
Vertrouwen:  Door vertrouwen te geven groeit het zelfvertrouwen 
Eigenheid:  Uniciteit en authenticiteit 
Spiritualiteit:  Niet alles is met het verstand te verklaren 
Traditie:   Wat goed was voortzetten, delen, doorgeven en vieren 
Verwondering:  Open staan voor nieuwe inzichten 
 

De sturingsfilosofie 

“Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. 

Besturing van onderwijs is bepaald geen kwestie van ‘aan de juiste knoppen draaien’. 

Daarvoor zijn onderwijsleerprocessen veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig en gaan ze 

gepaard met teveel interactie.”1 

 

Het antwoord op het continue proces waarin onderwijsbesturen zich bevinden, ligt volgens 
Edith Hooge in de besturing van de autonomie. Dit is dan ook de tweede onderlegger onder 
dit strategisch beleidsplan. En is precies wat het bestuur van Saks probeert te 
verwezenlijken en heeft geprobeerd te vatten in de sturingsfilosofie. De sturingsfilosofie is 
daarmee ook een belangrijke onderlegger van dit strategisch beleidsplan en is opgebouwd 
uit een vijftal pijlers, te weten: 

                                                           
1 =Citaat uit de oratie van Edith Hooge (2013) 
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 Vakmanschap  

 Intrinsieke motivatie (relatie, competentie, autonomie) 

 Vertrouwen en controle 

 Kwaliteitsbeleid 

 Ethisch leiderschap 

Strategische visie (n.a.v. tweedaagse) 

Deze laatste onderlegger is de uitwerking van een langetermijn visie op onderwijs,   

gebaseerd op trends en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze langetermijn visie is tot 

stand gekomen tijdens een aantal sessies met directeuren, adjunct-directeuren en IB-ers en 

is uitvoerig beschreven in het strategisch visiedocument ‘Groots denken, klein organiseren’. 

In dit document worden een aantal ambities beschreven, die de komende vier jaar op alle 

lagen van de organisatie, de drijfveren van ons werk zullen zijn.   

Deze ambities luiden als volgt: 

 Het onderwijsaanbod sluit aan op wat kinderen nodig hebben in hun ontwikkeling 

 Elke vakman / vakvrouw kan aansluiten op de ontwikkelingsvraag / -behoefte van 

kinderen 

 Leerkrachten nemen verantwoordelijkheid voor het eigen vakmanschap  

 Bestaande patronen over onderwijs en de benadering van leerlingen zijn niet meer 

vanzelfsprekend 

 Uitkomsten zijn er om processen te verbeteren 

 We denken groots en organiseren klein 

 

Het strategisch visiedocument vormt hiermee de basis, de laatste onderlegger van alle 

uitwerkingen in dit strategisch beleidsplan. 
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2. Wat gaan we doen? 
(bewegen en huis op orde) 

De Saks is een scholenorganisatie met 15 scholen in de stad Alkmaar en het nabijgelegen 

Bergen. Voor meer dan 4 duizend leerlingen wordt dagelijks het onderwijs verzorgd door 

meer dan 400 medewerkers. Hierbij participeert de Saks in een groot samenwerkings-

verband waarbij ze samen met andere schoolbesturen de extra zorg organiseert die 

leerlingen nodig hebben.  

De maatschappij, de omgeving en algehele visie op het onderwijs zijn op dit moment volop 

in beweging. De maatschappelijke ontwikkelingen vragen dus om een toekomstbestendige 

organisatie, die past bij deze tijd. We merken steeds meer dat we met de inzet van 

bestaande instrumenten en middelen het onderwijs niet altijd vorm kunnen geven zoals we 

dat graag willen. Daarom willen de scholen van de Saks samen met het bestuur het 

onderwijs passend maken voor alle leerlingen, passend in de 21e eeuw. Vanuit de drie 

bovenstaande onderleggers wordt daarmee ook de volgende missie voor de komende vier 

jaar geformuleerd: 

 

Missie 

Saks wil zich van 2014 tot 2017 ontwikkelen tot een organisatie, die onderwijs aanbiedt dat 

past bij elke individuele leerling en bij de 21e eeuw. Onderwijs, waarin planmatig handelen 

centraal staat en dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces.  

 

We leven in een complexe tijd, waar steeds meer informatie via steeds meer bronnen 

beschikbaar is. Kinderen kunnen zich alleen ontwikkelen als het onderwijs niet langer 

activiteitengericht maar juist opbrengstgericht is. Opbrengsten die mede bepalen wat 

kinderen nodig hebben. Het onderwijs is vraaggericht en past zich op elk niveau aan bij de 

ontwikkelingsbehoefte van elke individuele leerling. Het onderwijs van de 21e eeuw is niet 

meer tijd- en plaatsgebonden. Een optimale ontwikkeling van iedere individuele leerling is 

het uitgangspunt. Alleen dan is het mogelijk het maximale uit de leerlingen .  

 

Twee invalshoeken 

We willen een onderwijsaanbod, dat past en rekening houdt met de eisen van een snel 

veranderende samenleving en gebruik maakt van nieuwe inzichten en mogelijkheden. We 

willen onderwijs, dat gericht is op een constante optimalisatie van het leerproces. In de 

komende vier jaar ontwikkelen we het onderwijs van de Saks langs twee invalshoeken: 

 

1. De Beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw: We bewegen naar de 

onderwijsvorm die past bij de 21e eeuw. We bereiden kinderen voor op een toekomst 

van de 21e eeuw en zorgen ervoor dat elke school hiervoor op zijn eigen wijze is 

toegerust. Kinderen zijn dan in staat om zich te ontwikkelen op hun niveau en leren 

is niet meer tijd- en plaatsgebonden. Kenmerkend voor deze beweging is dat niemand 

nog precies weet waar het eindpunt ligt en hoe deze er precies uit zal zien. 

2. Het huis op orde: We brengen het huis op orde op het gebied van opbrengsten, 

passend onderwijs en zorgen voor een stabiele bedrijfsvoering. De huidige aanpak 

kan effectiever en daar gaan we samen aan werken. Er zijn nog steeds kinderen die 

tussen wal en schip vallen, talenten gaan verloren, het omgaan met verschillen moet 

en kan nog beter. 
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Iedereen beweegt mee 

Deze doelstellingen vragen naast sterk onderwijskundig leiderschap en vakmanschap ook om 

een attitude te willen vernieuwen en te ontwikkelen (zie sturingsfilosofie). We verwachten 

dat elke school de komende jaren in beweging komt, ieder in zijn/haar eigen tempo, passend 

bij de ontwikkeling van de school. Over vier jaar hebben alle scholen en haar medewerkers 

van de Saks de beweging gemaakt en daarmee het fundament gelegd voor goed eigentijds 

onderwijs. Vanuit de sturingsfilosofie maakt een ieder die beweging op zijn eigen tempo, 

tijd en plaats maar wel binnen het gestelde tijdframe (2014-2017). Door deze aanpak maken 

we een soepele overgang van het oude naar het nieuwe onderwijs “zonder het kind met het 

badwater weg te gooien”. 

 

Schematisch weergegeven:         

   
Ontwikkeling           
         grip 

 
          richting 

 

 

 

 
                 
 

 

 

 

 

 

 

De beweging voltrekt zich via een tijdlijn van inspireren, via bewegen naar de borging. De 

verschillende fases van het veranderproces zullen ook regelmatig door elkaar heen lopen. 

Daardoor zal het tempo van inspiratie, beweging en borging in de vier pijlers ook verschillen. 

Ook kan op de ene plek in de organisatie een hele andere fase aan de orde zijn dan op een 

andere plek in de organisatie.  

 

Ondertussen zullen een aantal zaken op orde moeten zijn: opbrengstgericht werken, het 

passend onderwijs en de effectieve bedrijfsvoering. Dat doen we natuurlijk samen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Richting 

geven 
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Borging 

monitoren 

Tijd, komende 4 jaar  
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3. Ambities vanuit vier pijlers centraal 
Zowel voor het maken van de beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw als voor het huis 

op orde brengen onderscheidt de Saks steeds een viertal aandachtsgebieden (pijlers): 

 Onderwijskundig leiderschap  

 Vakmanschap 

 Educatief partnerschap 

 Leeromgeving 

 

In dit strategisch beleidsplan zijn de ambities en activiteiten steeds langs deze pijlers 

afgemeten en geformuleerd. De komende vier jaar staan deze centraal.  

 

  Onderwijskundig leiderschap 
 

Bij de ontwikkeling van het onderwijs naar de 21e eeuw hoort een bijpassende stijl van 

onderwijskundig leiderschap. Elke school zal op een eigen wijze sturing geven aan en regie 

voeren over de ontwikkeling van het onderwijs binnen de school. Deze past bij de 

ontwikkelfase van de school en  binnen de bestuursvisie. Leiders spelen daarnaast een 

belangrijke rol bij de vormgeving en verandering van het onderwijs (de beweging naar). Zij 

kunnen een omgeving creëren, waarin men van en met elkaar leert en reflecteert op datgene 

wat nodig is om onderwijs te creëren dat ertoe doet in deze tijd.  

 

Ambitie 
Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing.  
Dit geldt zowel op schoolniveau als groepsniveau als leerlingniveau. Vanuit een 
gemeenschappelijk denk- en werkkader worden doelen en ambities geformuleerd om het 
onderwijs beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De 
leerling is vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematisch analyseren en 
het stellen van heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om onderwijsprocessen te 
regisseren. 
 

 

 

         Vakmanschap  

 
De kwaliteit van het onderwijs hangt in grote mate af van de kwaliteit van leerkrachten. 

Hierbij speelt de kennis, houding en het gedrag een belangrijke rol. De leerkrachten zijn 

degenen die de veranderingen vormgeven in het dagelijks handelen. Geen enkele actie kan 

voorbij gaan aan de professionaliteit van de leerkracht. Aan de verdere ontwikkeling van dat 

vakmanschap, met name hoe dit zelf door de mensen wordt ingevuld, zal heel veel aandacht 

worden geschonken.  

 

Ambitie  
Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht.  
Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en die 
de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de ontwikkelingsvragen van de leerling. 
Kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding 
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kennis hebben van nieuwe onderwijsinhoudelijke en didactische inzichten en kunnen 
reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.  

 

            

          Educatief partnerschap 
 

Het educatief partnerschap is de mate waarin vanuit de school de blik naar buiten is gericht. 

De maatschappelijke oriëntatie van de school ten behoeve van de ontwikkeling van de  

indviduele leerling, bepaalt straks hoe het educatieve partnerschap wordt ingevuld. Ouders, 

zorginstellingen, maar ook de naschoolse opvang en bijv. sportverenigingen worden in meer 

of mindere mate betrokken bij de leeractiviteiten van de leerlingen. Een school bepaalt zelf 

in hoeverre deze samenwerking wordt vormgeven.  

 

Ambitie  
Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking.  

a. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en 
omstandigheden van kinderen vraagt om: Afstemming in het opvoedend denken 
en handelen  

b. De effectiviteit van de school als organisatie vergroten door inbreng van ouders 
en andere organisaties 

c. Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners  
 
Een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de 
school. Onderwijs en opvoeden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een beweging 
van vrijblijvendheid naar wederzijdse verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de 
school een duidelijke regiefunctie. De school hoeft het zelf niet uit te voeren, maar 
moet het wel kunnen bieden. Het gaat hierbij om een structurele samenwerking met 
ketenpartners. 
 

 

 

           Leeromgeving   
 

Met de leeromgeving bedoelen we niet alleen de fysieke en digitale omgeving, waarin wordt 

geleerd, maar ook de samenwerkingsvormen waarbinnen dat gebeurt. Om vakmanschap te 

ontwikkelen en te vergroten, maar ook om de leeromgeving van de leerling goed in te kunnen 

richten. Het vraagt een grote mate van flexibiliteit in de fysieke ruimte, maar ook in de 

samenwerking en de virtuele leeromgeving. Nieuwe vormen van klassenmanagement, die 

hierbij passen, zullen worden ontwikkeld. 

 

Ambitie 
Beweging van plaats- en tijdgebonden leren naar leren op maat. 
Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van leer- en werkomgevingen, zowel virtueel als 
fysiek. Hierdoor is men in staat om minder tijd- en plaatsgebonden te leren en te werken. 
Leer- en werkomgevingen zijn zo ingericht dat deze ‘op maat’ te maken zijn voor elke 
individuele leerbehoefte, coöperatief leren gemakkelijk maken, en waar iedereen op zijn 
niveau regie kan voeren over de noodzakelijke leeractiviteiten.  
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4. Hoe gaan we het doen? 
De doelen en activiteiten zullen verder moeten worden uitgewerkt. Deze doelen en 

activiteiten zijn niet opgelegd, maar zijn juist vanuit het veld vormgegeven. Vanuit de twee 

invalshoeken van de beweging naar de 21e eeuw en het huis op orde is dit samen ingevuld.  

 

Het beleidsplan is ambitieus. We willen de komende jaren veel bereiken. Door wederzijdse 

inspiratie, scholing en ondersteuning bewandelen we met elkaar de weg naar het onderwijs 

van de 21e eeuw. Het gaat om de beweging en daarbij rekening houdend met de 

mogelijkheden van school en van medewerkers.  

 

Of de doelen in de toekomst ook worden gehaald, moet steeds blijken uit de 

resultatenmonitor. Door de voortgang van de plannen goed te monitoren, worden 

medewerkers, toezichthouders en bestuurder in staat gesteld tijdig signalen af te geven en 

waar nodig bij te sturen.  

 

Dit doen we vanuit de perspectieven van:   

 Het individu 

Medewerkers verschillen van elkaar, net als leerlingen. Deze diversiteit binnen de 

school zorgt voor eigenheid, dynamiek en geeft kansen voor ontwikkeling. Het gaat 

om de attitude om onderwijsprocessen te willen verbeteren en de kansen voor 

kinderen te vergroten. Een attitude om zich te willen ontwikkelen en het beste uit 

de kinderen te halen. Daar waar het nodig is, vindt ondersteuning plaats en is er 

ruimte voor individuele en teamscholing.   

 De school  

Scholen staan niet op zich zelf, maar zijn onderdeel van een bredere infrastructuur. 

Zij kunnen en hoeven niet alles zelf te bedenken en uit te voeren. Dit vergt 

samenwerken. Een structureel samenwerken met ouders, school en andere 

organisaties.  

 Bovenschools niveau 

Verandering vraagt ook om randvoorwaarden. Processen moeten geoptimaliseerd en 

gefaciliteerd worden om de beweging naar het onderwijs van de 21e  eeuw mogelijk 

te maken. In bijlage 2 “Huis op orde” zijn deze plannen uitgewerkt. Om scholing, 

ondersteuning, onderzoek etc. mogelijk te maken zijn hiervoor bovenschools 

budgetten gereserveerd.  

 

Beweging naar de 21e eeuw 

De beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw wordt verder uitgewerkt door scholen en 

werkgroepen en is gebaseerd op de vier pijlers onderwijskundig leiderschap, vakmanschap, 

educatief partnerschap en leeromgeving. In bijlage 1 zijn de pijlers en de ambities 

uitgewerkt. De resultaten, procesindicatoren, vormen de piketpaaltjes waarop de beweging 

nauwlettend wordt gevolgd.      

 

Huis op orde 

De tweede invalshoek is het ‘huis op orde’. Los van de beweging worden de doelen en 

activiteiten beschreven gericht op rand voorwaardelijke thema’s als opbrengstgericht 

werken, Passend Onderwijs en stabiele bedrijfsvoering. Deze onderdelen moeten op orde 

zijn om ook de lange termijn-doelen te kunnen halen.  
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Uiteraard wordt hier ook geredeneerd vanuit de vier pijlers: 

 Onderwijskundig leiderschap 

Focus: Cyclisch denken en planmatig handelen 

 Vakmanschap:  

Focus: Scholing 

 Educatief partnerschap 

Focus: Maatschappelijke focus in samenwerking 

 Leeromgeving 

Focus: Flexibiliteit in (klassen)management en leeromgevingen 

 

Resultatenmonitor 

Het inrichten van een resultaten monitor wordt een belangrijk speerpunt. Een dergelijke 

monitor zal binnen Saks sturingsinformatie moeten opleveren. Deze informatie stelt 

iedereen in staat om continue de beweging en de ‘huis op orde’ processen te kunnen 

bewaken. Of dit nu is vanuit een medewerker, de school of vanuit het bestuurlijk 

perspectief. Het stelt ons in staat om successen te signaleren en waar nodig bij te sturen. 

In de monitor zullen belangrijke instrumenten worden opgenomen als: 

1. Schoolbezoeken/klassenbezoeken 

2. Resultaten van leerlingen m.b.v. methode onafhankelijke toetsen (lvs) 

3. Tevredenheidsonderzoeken 

4. Deelname aan scholing (lms)Planning en Control Cyclus: 

 Jaarplannen (afspraken en verantwoording afleggen) 

 Begroting 

 Kwartaal rapportages 

 Jaarverslag 

5. Cijfers over leerlingenaantallen, mobiliteit, verwijzingen  

  

In de planning en control cyclus wordt de voortgang van het strategisch beleidsplan door 

het bestuur bewaakt. Dit betekent dat in de jaarplannen de activiteiten per kwartaal 

worden gepland en daarover in formele zin gerapporteerd wordt in de kwartaalrapportages 

en het jaarverslag. Uiteraard zorgt de beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw ook 

voor tussentijdse rapportages. Tevens zullen we blijven zoeken naar nieuwe manieren van 

monitoring en rapporteren, die passen bij de 21e eeuw. Op deze manier creëert de Saks 

een structurele, transparante manier om de voortgang zichtbaar te maken. 
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5. De Randvoorwaarden 

Ondersteuning structuren 

Voor het op gang brengen van de bovengenoemde beweging en het op orde brengen van het 

huis zal de komende jaren een appèl gedaan worden op de verschillende competenties van 

een ieder. Het vanzelfsprekend maken van de beweging en daar gezamenlijk in optrekken, 

zal de komende jaren de nodige aandacht vragen. 

 

Willen en kunnen  

Het is belangrijk voor de beweging dat iedereen in staat wordt gesteld zich te ontwikkelen. 

Daarvoor worden verschillende ondersteuningsstructuren opgetuigd en bestaande 

doorontwikkeld. Voor de Saks is het belangrijk dat iedereen mee doet en op zijn of haar 

niveau de beweging maakt.  

 

Voor iedereen moet duidelijk worden dat de omschakeling wordt gemaakt van ‘het komt 

erbij’ naar ‘het hoort erbij’.   

 

Medewerkers 

Voor de medewerkers binnen de scholen, zal, voorzover dit al niet is ingericht, veel nadruk 

komen te liggen op de (na)scholing. Via diverse programma’s komt de nadruk te liggen op 

een optimale inzet van scholing binnen het taakbeleid. De ontwikkeling van de Saksacademie 

(als platform en concept) speelt hierin een belangrijke rol. Het delen van ervaringen, het 

vinden van nieuwe werkwijzen, het gebruik van naslagwerk worden op orde gebracht zodat 

dit ook voor medewerkers ‘op maat’ beschikbaar is.  

 

Het nieuwe beleid op het gebied van HR Management en HR Development zal de 

medewerkers van de Saks in staat stellen om zich permanent te ontwikkelen. Een onderdeel 

hiervan is een permanent mobiliteitsbeleid voor de Saks waar medewerkers uit kunnen 

putten. 

 

Directie ondersteuning 

De directeuren van de scholen spelen een belangrijke rol. Voor de ondersteuning en 

ontwikkeling van de schooldirecteuren is in 2013 al gebouwd aan een fijnmazig 

ondersteuningsnetwerk. Zo zijn er leergemeenschappen, intervisiegroepen en werkgroepen 

vanuit het directeurenoverleg ingericht en inmiddels ook operationeel. Het stelt directeuren 

in staat op verschillende niveaus te werken aan de ontwikkeling van hun school, hun kennis 

en vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling.  En zoals nu het geval is, worden de 

directeuren ook in komende jaren gefaciliteerd met individuele coachingstrajecten waar 

nodig. Ook de ontwikkeling en begeleiding van medewerkers, in bijvoorbeeld 

teamontwikkeling, kan worden ondersteund. 

 

Financiën 

Om de beweging te maken en en het huis op orde te brengen zijn ook financiële budgetten 

nodig. Daarom zijn op basis van dit strategisch beleidsplan budgetten opgenomen in de 

meerjarenbegroting van de Saks.  
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Het betreft de volgende budgettten: 

 

 
 

Met name op het gebied van het huis op orde wordt in 2014 veel geïnvesteerd. Ontwikkeling, 

uitvoering en ondersteuning van nieuw beleid (bijv. mobiliteit) vragen om extra impulsen.  

De budgetten voor de onderliggende projecten zijn integraal opgenomen in de 

meerjarenbegroting van de Saks. Voor de toelichting verwijzen we naar dat document. Door 

de inrichting van een projectadministratie worden de budgetten nauwlettend gevolgd.  

Communicatie 

Om met elkaar de beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw te maken, moeten we veel 

met elkaar delen en beleven. Dat vraagt om goede communicatie. Niet alleen vanuit een 

zorgvuldigheidsprincipe, maar ook om mooie resultaten met elkaar te kunnen vieren.  

 

Voor de Saks is het belangrijk dat we de uitgangpunten met elkaar delen en nog belangrijker, 

om iedereen hier onderdeel van te laten zijn. Vanuit die gedachte wordt er gewerkt aan een 

palet van communicatieve instrumenten. Geen top-down benadering, maar een 

gezamenlijke inspanning om elkaar op de hoogte te houden van de voortgang.  

 

Centrale aftrap, continue op school 

Naast een formeel centraal aftrapmoment om de start van het strategisch beleidsplan te 

benadrukken, worden medewerkers door een digitaal magazine op de hoogte gebracht van 

elkaars resultaten. Door deze aanpak ligt het accent van de voortgang niet alleen op de 

formele momenten (kwartaalrapportages), maar wordt het persoonlijk via het digitale 

magazine. 

Op het niveau van de school zal over de uitvoering van het strategisch plan veel 

communicatie plaatsvinden. Dit is essentieel voor het maken van de beweging. 

 

Zeker op het gebied van het huis op orde staan veel activiteiten gepland waarbij op school- 

en bovenschoolsniveau nieuw beleid wordt ontwikkeld. Bij deze onderdelen gelden, net als 

nu, de spelregels rond medezeggenschap en toezicht. Daarin verandert niets.  

 

Ambities, doelen en activiteiten die nu zijn geformuleerd kunnen door nieuwe inzichten 

wijzigen in de loop van de vier jaar. Toch gaan we na de formele vaststelling voortvarend 

van start. 

Wanneer de ambities zijn geborgd, gaan we direct met de schooldirecties om tafel om uit 

te zoeken wat dit betekent voor de planning van de school. Het resultaat is dat 

schooldirecteuren op alle elementen van het strategisch beleidsplan hun startpositie hebben 

bepaald. Dit wordt geconsolideerd op bestuursniveau, zodat het vertrekpunt voor iedereen 

helder is. Dit is input voor de tweedaagse van directeuren in 2014 maar ook voor de 

jaarplannen van de scholen.  

 

Strategisch beleid bovenschools 2014 2015 2016 2017 2018

ICT 148.000 148.000 123.000 123.000 123.000

Personeelszaken 250.000 235.000 98.000 133.000 133.000

Onderwijs 171.000 76.000 51.000 51.000 51.000

Communicatie 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Facilitaire zaken 51.000 0 0 0 0

Financiën 78.000 48.000 48.000 48.000 48.000

Totaal 713.000 522.000 335.000 370.000 370.000
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Onderwijskundig leiderschap 
 
Met de ontwikkelingen rondom het onderwijs in de 21e eeuw wordt een prominent beroep gedaan op de school. Dit vraagt om onderwijs-
kundig leiderschap. Onder onderwijskundig leiderschap verstaan we leiderschap, dat gericht is op het leren in de school en het verbeteren 
en grip houden op de resultaten van het leren en het proces daar naartoe. Het gaat dus in de eerste plaats om het leren van leerlingen en 
vakmanschap van leerkrachten. Leerkrachten moeten goed lesgeven, zodat leerlingen goede resultaten behalen. 
Aspecten, die bijdragen aan het realiseren van goed onderwijs zijn: 

a. Een heldere koers, duidelijke kaders en ambitieuze doelen 
Het gaat hierbij om helder communiceren over de manier, waarop binnen de school gekeken wordt naar het gebruik van 
leerstrategieën door leerlingen, wat onder goed onderwijs wordt verstaan, het hebben van hoge verwachtingen en welk aanbod 
nodig is.  

b. Planmatig en systematisch organiseren en managen 
Systematisch werken is essentieel voor het bereiken van resultaten. Het gaat hierbij om twee centrale vragen. Doen we de goede 
dingen? Doen we de dingen goed? 

c. Werken als team, waarbij gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen belangrijke componenten zijn. 
Alleen binnen een veilige leeromgeving wordt effectief geleerd. Dit geldt zowel voor kinderen als voor leerkrachten. Daarnaast 
gaat het ook om een teamcultuur waarbinnen iedereen zich verantwoordelijk voelt en gemotiveerd is om resultaten te behalen.  

d. Effectief gebruik van kwaliteitsgegevens (monitoren) 
“Meten is weten”. Op basis van deze informatie kan worden bepaald of de juiste beslissingen zijn genomen en de goede dingen 
worden geborgd. 

e. Professionalisering 
Hierbij ligt het accent op blijvend leren door de leerkrachten. Een professionaliseringsplan zorgt er voor dat 
professionaliseringsdoelen aansluiten bij veranderdoelen. 

  
Onderwijskundig “leiderschap” ligt binnen het onderwijs van de 21e eeuw niet bij één persoon, maar is verspreid binnen de organisatie. 
Door passend onderwijs ontstaan nieuwe specialismen en dus andere rollen / verantwoordelijkheden binnen de school. De keuzes die 
hierbij gemaakt worden bepalen uiteindelijk het rendement in het primaire proces.  
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De beweging 
 

Ambitie 
Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing.  
Dit geldt zowel op schoolniveau als groepsniveau als leerlingniveau. Vanuit een gemeenschappelijk denk- en werkkader worden doelen en 
ambities geformuleerd om het onderwijs beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De leerling is 
vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematisch analyseren en het stellen van heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om 
onderwijsprocessen te regisseren. 
 

Acties 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

- Ontwikkelen van een 
gezamenlijke visie in de 
beweging naar het van de 21e 
eeuw samen met 
medewerkers, ouders en 
ketenpartners. (inspiratie) 

 

- Borgen van de visie 
- Testen en ontwikkelen van 

nieuwe onderwijsprocessen, 
die hierbij passen 

- Analyseren en evalueren van 
nieuwe onderwijsprocessen 
in combinatie met data 

 

- Inrichten van de school op 
basis van nieuwe 
onderwijsprocessen 

 
 

- Evalueren en borgen van 
nieuwe onderwijsprocessen 

Resultaat 

2014 2015 2016 2017 

- 100% van de scholen 
ontwikkelt in samenspraak 
met medewerkers, ouders en 
ketenpartners een 
onderwijsvisie voor de 
toekomst 

- 100% van de scholen heeft 
een schoolplan opgesteld  
 

- 25% van de scholen 
experimenteert met nieuwe 
onderwijsprocessen 

- 100 % van de medewerkers 
weet welke resultaten zij 
moeten bereiken 

- 50 % van de medewerkers is 
in staat een bijdrage te 
leveren aan het 
onderwijsleerproces in zijn 
of haar nieuwe regierol 

 

- 50 % van de scholen voert 
nieuwe onderwijsprocessen 
uit gericht op de 
onderwijsbehoefte van 
individuele leerlingen 
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                                                                                    Vakmanschap 
 
Leerkrachten verschillen van elkaar. Deze diversiteit in een schoolteam zorgt voor eigenheid, dynamiek en geeft kansen voor 
ontwikkeling. Belangrijk blijft de kwaliteit van lesgeven en is het beheersen van de basisvaardigheden door leerlingen een fundamentele 
verantwoordelijkheid. Goede leerkrachten onderscheiden zich, doordat zij goed uitleggen, leerlingen actief betrekken bij de les en 
voldoende leertijd weten te realiseren voor alle leerlingen. Een andere voorwaarde is het effectief omgaan met verschillen en het 
afstemmen van het onderwijs op specifieke groepen leerlingen. Dit vraagt om een onderzoekende houding van medewerkers. Een attitude 
om constant onderwijsprocessen te verbeteren. Dit kan alleen in een veilige professionele cultuur. Een cultuur waarin men mag 
experimenteren en fouten tot verbetering moeten leiden. Een cultuur van (zelf)reflectie en waar feedback wordt gegeven op basis van 
objectieve data en waarnemingen. Een attitude waar men zich blijvend wil ontwikkelen om het beste uit de leerlingen te halen. 
Niet: ‘het komt erbij’ maar: ‘het hoort erbij.’ 
 

 

 

 
         De beweging   
 

Ambitie  
Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht.  
Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en die de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de 
ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding kennis hebben 
van nieuwe onderwijsinhoudelijke en didactische inzichten en kunnen reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.  
 

Acties 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

- Samen onderzoeken naar 
nieuwe mogelijkheden om 
het onderwijs af te stemmen 
op de individuele leerling 

- Ontwikkelen van en 
toerusten op nieuwe 
onderwijsvormen gericht op 
de individuele leerling 

- Toepassen en evalueren van 
nieuwe onderwijsvormen 

- Definiëren van bijpassende 
rollen 

- Borgen van nieuwe 
onderwijsvormen en rollen 
binnen de schoolorganisatie  
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Resultaat 

2014 2015 2016 2017 

- Alle scholen onderzoeken 
naar nieuwe vormen van 
onderwijs, experimenteren 
daarmee en informeren 
elkaar daar over.  

 

- 50% van de medewerkers 
reflecteert op basis van de 
nieuwe onderwijsvormen op 
het eigen functioneren en 
handelt hierna. 

 

- 100% van de medewerkers 
reflecteert op basis van de 
nieuwe onderwijsvormen op 
het eigen functioneren en 
handelt hierna. 

 

- 75% van de scholen is 
toegerust op de nieuwe 
onderwijsvormen en de 
daarbij behorende rollen. 

 

 

 

 
 
                      

                                                                     Educatief partnerschap 

 
Educatief partnerschap is een productieve relatie tussen school, leerlingen, ouders en derden om de schoolprestaties en persoonlijke 
ontwikkeling van leerlingen te optimaliseren. Binnen educatief partnerschap onderscheiden we een drietal processen: 

a. Meer leerbronnen / leeromgevingen binnen bereik 
De school heeft niet het monopolie op kennisoverdracht. Buiten de school zijn tal van leeromgevingen denkbaar, waarin kinderen 
leren en meer leerbronnen waar ze gebruik van kunnen maken. Educatief partnerschap met andere organisaties brengt andere 
leeromgevingen en leerbronnen binnen het bereik van leerlingen. Binnen- en buitenschools leren moeten integreren. 

b. Onderdeel van een bredere infrastructuur 
Scholen staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van een educatieve en pedagogische infrastructuur. Dit vergt samenwerken 
met andere organisaties, waaronder organisaties met voorschoolse voorzieningen, scholen voor voortgezet onderwijs, organisaties 
voor het maken van dag-arrangementen (brede scholen) of instellingen als het Centrum voor Jeugd en Gezin en opvoedbureaus. 

c. Mede-opvoederschap 
Vanuit de identiteit zijn een zestal kernwaarden geformuleerd. Vanuit die kernwaarden houden wij ons nadrukkelijk bezig met de 
ontwikkeling van waarden en normen, bevordering van integratie en ontwikkeling tot actief burgerschap. Dit vraagt om 
afstemming. 
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          De beweging   
 

Ambitie  
Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking.  

d. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en omstandigheden van kinderen vraagt om: 
Afstemming in het opvoedend denken en handelen  

e. De effectiviteit van de school als organisatie vergroten door inbreng van ouders en andere organisaties 
f. Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners  

 
Een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. Onderwijs en opvoeden is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Een beweging van vrijblijvendheid naar wederzijdse verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de school een 
duidelijke regiefunctie. De school hoeft het zelf niet uit te voeren, maar moet het wel kunnen bieden. Het gaat hierbij om een structurele 
samenwerking met ketenpartners. 
 

Acties 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

- Onderzoeken van nieuwe 
mogelijkheden voor 
samenwerking tussen school, 
ouders en ketenpartners op 
het gebied van onderwijs, 
opvang, zorg en opvoeding. 

- Samen ontdekken van 
nieuwe activiteiten op het 
terrein van onderwijs, zorg, 
opvang, cultuur en sport 

 

- In gezamenlijkheid 
ontwikkelen van nieuwe 
activiteiten, waarbij de 
regiefunctie van de school 
centraal staat. 

- Gezamenlijk uitvoeren en 
evalueren van nieuwe 
activiteiten 

- Borging van een structurele 
samenwerking tussen 
medewerkers, ouders en 
ketenpartners. 

 

Resultaat 

2014 2015 2016 2017 

- Alle scholen onderzoeken 
mogelijkheden voor 
samenwerking tussen school, 
ouders en ketenpartners 

 

- 25% van de scholen voert 
nieuwe activiteiten uit op 
het gebied van onderwijs, 
opvang, zorg en opvoeding. 

- 50% van de scholen voert 
nieuwe activiteiten uit op 
het gebied van onderwijs, 
opvang, zorg en opvoeding. 

- 75% van de scholen voert 
nieuwe activiteiten uit op 
het gebied van onderwijs, 
opvang, zorg en opvoeding. 



 Bijlage 1 Strategisch beleidsplan De beweging   

Pagina 20 van 29 
 

- 25% van de scholen werkt 
onderwijskundig samen met 
ouders / ketenpartners. 

- 50% van de scholen werkt 
onderwijskundig samen 
ouders / ketenpartners. 

- 75% van de scholen werkt 
onderwijskundig samen met 
ouders / ketenpartners. 
 

 

 

 
 
 

                                               Leeromgeving 
 
Met de leeromgeving bedoelen we niet alleen de fysieke en digitale omgeving waarin wordt geleerd, maar ook de samenwerkingsvormen 
waarbinnen dat gebeurt. Om vakmanschap te ontwikkelen en te vergroten, maar ook om de leeromgeving van de leerling goed in te 
kunnen richten, vraagt een grote mate van flexibiliteit in de fysieke ruimte, maar ook in de samenwerking en virtuele leeromgeving. 
Nieuwe vormen van klassenmanagement, die hierbij passen, zullen worden ontwikkeld. 
  

 

 
           De beweging   
 

Ambitie 
Beweging van plaats- en tijdgebonden leren naar leren op maat. 
Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van leer- en werkomgevingen, zowel virtueel als fysiek. Hierdoor is men in staat om minder 
tijd- en plaatsgebonden te leren en te werken. Leer- en werkomgevingen zijn zo ingericht dat deze ‘op maat’ te maken zijn voor elke 
individuele leerbehoefte, coöperatief leren gemakkelijk maken, en waar iedereen op zijn niveau regie kan voeren over de noodzakelijke 
leeractiviteiten.  
 

Acties    

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

- Ontwikkelen van nieuwe 
leer- en werkomgevingen 

- Uitproberen van nieuwe 
leer- en werkomgevingen 

- Evalueren en borgen van 
deze leer- en 
werkomgevingen 

- Toepassen van leer- en 
werkomgevingen op “leren 
op maat” 



 Bijlage 1 Strategisch beleidsplan De beweging   

Pagina 21 van 29 
 

binnen de 
onderwijsleersituatie  

 

Resultaat 

2014 2015 2016 2017 

- 25% van de medewerkers 
werkt in nieuwe leer- en 
werkomgevingen, waaronder 
virtuele omgevingen 

- 25% van de leerlingen kent 
een eigen virtuele 
leeromgeving 

- 50% van de medewerkers 
werkt in nieuwe fysieke 
en/of virtuele leer- en 
werkomgevingen 

 - 50% van de leerlingen kent 
een eigen virtuele  
leeromgeving 

- 75% van de medewerkers 
werkt in nieuwe fysieke 
en/of virtuele leer- en 
werkomgevingen 
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                                                    Huis op orde 

 

Om de leerlingen, medewerkers, ouders en ketenpartners optimaal te ondersteunen in de beweging naar het onderwijs van de 21e eeuw, 

moeten de werkprocessen op een slimme en efficiënte manier op elkaar zijn afgestemd. Dit vraagt om nieuwe afspraken en soms spelregels,  

die in beleid worden geborgd. Ook worden bepaalde processen opnieuw ingericht en uitgevoerd zodat deze optimaal op de nieuwe 

omstandigheden zijn afgestemd. Het huis op orde brengen kent daarmee twee invalshoeken, nl. Procesoptimalisatie en Beleidsborging. 

 

In het onderdeel huis op orde worden de acties en activiteiten beschreven vanuit de vier pijlers:  

 Onderwijskundig leiderschap 

o Focus: Cyclisch denken en planmatig handelen 

 Vakmanschap: 

o Focus: Permanente en doelgerichte scholing 

 Educatief partnership 

o Focus: Samenwerking school, ouders en ketenpartners 

 Leer/werk omgeving 

o Focus: Flexibiliteit in (klassen)management en leeromgevingen 

 

De activiteiten van het kalenderjaar 2014 zijn nader uitgewerkt in het jaarplan 2014.  
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Onderwijskundig leiderschap 
                      
  De beweging in huis op orde 
 

Ambitie 
Een ontwikkeling van beheersen en aansturing naar regisseren en zelfsturing.  
Dit geldt zowel op schoolniveau als groepsniveau als leerling niveau. Vanuit een gemeenschappelijk denk- en werkkaders worden doelen 
en ambities geformuleerd om het onderwijs beter te laten aansluiten op de onderwijsbehoeften van iedere leerling. De leerling is 
vertrekpunt. Goed onderwijs vraagt om goed en systematisch analyseren en het stellen van heldere doelen. Dit zijn voorwaarden om 
onderwijsprocessen te regisseren. 
 

Procesoptimalisatie 

2014 2015 2016 2017 

- Opbrengstgericht werken 
(OGW): 
o Opstellen 

ontwikkelingsplannen 
o Werken in  

leergemeenschappen 
o Analyseren van resultaten 

en vertalen naar 
interventies 

- Passend Onderwijs:  
o Opstellen 

schoolondersteunings-
profielen 

- Kwaliteitszorgsystematiek op 
schoolniveau: 
o Ontwikkelen standaard 

Jaarplan 

- OGW: 
Leergemeenschappen 
Resultaatanalyse 

- Inrichten Passend Onderwijs 
op basis van het 
ondersteuningsplan 
 

- OGW: resultaat analyse 
- Verdere uitwerking Passend 

Onderwijs 
 

- OGW: resultaat analyse 
- Verdere uitwerking Passend 

Onderwijs 
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o Ontwikkelen standaard 
schoolplan 

- Uitwerking digitale 
uitwisseling leerlingdossiers 
op basis van OSO 

- Selecteren en uitvoeren 
tevredenheidsonderzoek 

- Verdere ontwikkeling 
mobiliteitsbeleid. 
 

Beleidsborging 

2014 2015 2016 2017 

- Mobiliteitsbeleid 
(verplichting / vrijwillig) 

- Schoolbeleid 
- Beleid monitoring 

 

- Beleid uitwisseling dossiers 
PO/VO 

- Beleid basisondersteuning 
(passend onderwijs) 
 

- Beleid extra ondersteuning 
(passend onderwijs) 

- Beleid extra ondersteuning 
(passend onderwijs) 
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                                                                                    Vakmanschap 
 
         De beweging in huis op orde 
 

Ambitie  
Ontwikkeling van ‘onderwijzer’ naar een coachende en lerende leerkracht.  
Een leerkracht, die het eigenaarschap voor het leren teruggeeft aan de leerling en die de onderwijspraktijk voortdurend afstemt op de 
ontwikkelingsvragen van de leerling. Kennis hebben van leerlijnen en leerstofinhouden, vanuit een onderzoekende houding kennis hebben 
van nieuwe onderwijsinhoudelijke en didactische inzichten en kunnen reflecteren op het eigen handelen, zijn hierbij vanzelfsprekend.  
 

Procesoptimalisatie 

2014 2015 2016 2017 

- Vergroten functionaliteit 
Saks Academie 
o Eigen modules 
o Webinars 

- Implementatie Kurzweil incl. 
scholing 

- Digitalisering van het 
personeelsdossier 
 

- Scholing Kurzweil 
- Strategische 

personeelsplanning 
- Ontwikkeling 

functiebouwwerk 21e eeuw 
 

- Koppeling scholing - 
lerarenregister 

- Inrichting 
intervisieplatvormen 
 

 

Beleidsborging 

2014 2015 2016 2017 

- Vaststelling Strategisch HR 
management en HR 
developement 

- Vaststelling beleid 
Saksacademie 

- Werkkostenregeling 
 

- Borging gesprekkencyclus 
- Vaststelling functiebouwwerk 
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                                                                     Educatief partnerschap 

            
          De beweging in huis op orde 
 

Ambitie  
Verbetering van onderwijsprocessen door samenwerking.  

g. Inspelen op de ontwikkelingsvragen en rekening houden met de verschillen en omstandigheden van kinderen vraagt om: 
Afstemming in het opvoedend denken en handelen  

h. De effectiviteit van de school als organisatie vergroten door inbreng van ouders en andere organisaties 
i. Het informeel meedenken en meebeslissen van ouders en ketenpartners  

 
Een beweging van ouderhulp naar ouderbetrokkenheid, zowel binnen als buiten de school. Onderwijs en opvoeden is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Een beweging van vrijblijvendheid naar wederzijdse verwachtingen. Binnen deze afstemming heeft de school een 
duidelijke regiefunctie. De school hoeft het zelf niet uit te voeren, maar moet het wel kunnen bieden. Het gaat hierbij om een structurele 
samenwerking met ketenpartners. 
 

Procesoptimalisatie 

2014 2015 2016 2017 

- Ontwikkeling netwerk 
ketenpartners 
 

- Wijkgericht samenwerken 
binnen brede scholen 

- Optimaliseren 
communicatiemiddelen 
 

- Opstellen 
samenwerkingsprotocollen 

 

Beleidsborging 

2014 2015 2016 2017 

 
 

- Strategische samenwerking 
collega Schoolbesturen 

- Vastleggen structurele 
samenwerkingsvormen 
ketenpartners 
 

- Vaststellen 
samenwerkingsprotocollen 
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                                               Leeromgeving 
 
           De beweging in huis op orde 
 

Ambitie 
Beweging van plaats- en tijdgebonden leren en werken naar leren en werken op maat. 
Het gaat om het ontwikkelen en inrichten van leer- en werkomgevingen, zowel virtueel als fysiek. Hierdoor is men in staat om minder 
tijd- en plaatsgebonden te leren en te werken.  
 

Procesoptimalisatie 

2014 2015 2016 2017 

- Digitaal inkoopplatform 
selecteren en 
implementeren 

- WIFI op alle scholen 
- Uitbesteding technisch 

beheer ICT 
- Uitbesteding Smartboard as 

a service 
- Uitvoeren huisvestingsplan 

1e fase 
- ARBO / PAGO onderzoek 
- Digitalisatie 

Personeelsdossier 

- Voorbereiding glasvezel 
scholen 

- Invoering 
projectenadministratie 

- Inventarisatie 
huisvestingswensen 
o Huisvesting 
o Kwaliteitsprojecten 

- 100% dekking WIFI alle 
gebruikers 

- Leer-/werkomgeving 30% 
lesfuncties 

- Integratie onderhoud / 
decentralisatie projecten 

- Uitvoeren PAGO oplossingen 
 
 
 

- 100% digitale leer- en 
werkomgeving beschikbaar 
 

- Evalueren digitale leer- en 
werkomgeving  

- Aanpassen digitale leer- en 
werkomgeving  
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Beleidsborging 

2014 2015 2016 2017 

- Vaststellen onderwijs/ICT 
beleidsplan 

- Decentralisatie huisvesting / 
onderhoudsbeleidsplan 
 

- Programma van eisen 
“School van de toekomst” 
 

- Vaststellen bestuurlijk 
huisvestingsbeleid 
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