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3 Strategische richtsnoeren SaKS

Een paar jaar geleden zijn we bij SaKS vanuit een 

“onderwijsmist” met elkaar gaan bewegen naar de 

toekomst. Hoe de toekomst er uitzag wisten we toen 

niet -en dat weten we nog steeds niet. We wisten 

wel dat we het anders wilden gaan doen, omdat 

we tegen de grenzen aanliepen van het huidige 

onderwijssysteem: een systeem dat alle kinderen 

langs dezelfde meetlat legt en dat kinderen op 12 

-jarige leeftijd al onderverdeelt in de eenheidsworsten 

vmbo, havo en vwo. Een systeem waarin de leerstof 

centraal staat in plaats van de leerbehoefte en de 

talenten van het kind en waarin kinderen die niet in dat 

systeem passen tussen wal en schip raken.

We zijn op zoek gegaan naar de antwoorden op de 

vraag hoe het anders kan en zijn gewoon gaan lopen. 

Niet alleen via gebaande paden, maar juist ook via 

kronkelige, onontdekte paden. Daar was durf voor 

nodig, nieuwsgierigheid, en ook het voorzichtig 

loslaten van oude denkbeelden. Om de zoektocht, 

deze beweging te ondersteunen, zijn we tegelijkertijd 

keihard aan het werk gegaan om het “huis op orde” 

te krijgen en waar nodig aan te passen. 

(zie SBP 2014-2018),

Inmiddels zijn we zo’n 4 jaar verder. In 2018 begint 

de nieuwe strategische periode van SaKS. Een mooi 

moment dus om stil te staan bij de beweging die we 

in gang hebben gezet en om samen vooruit te kijken. 

Dat is wat we het afgelopen jaar dan ook volop hebben 

gedaan. Wat was het gaaf om met kinderen, ouders, 

medewerkers, stakeholders, directeuren, bestuur en 

toezichthouders op verschillende momenten in gesprek 

te gaan. Ik kijk terug op zeer geslaagde en bijzondere 

bijeenkomsten. Geslaagd, vanwege het enthousiasme, 

de betrokkenheid en de beelden die mensen gedeeld 

hebben. Bijzonder ook, door de ontmoetingen tussen 

mensen uit verschillende geledingen en de boeiende 

gesprekken en invalshoeken die dat opleverde.

We hebben gesproken over waar we trots op zijn, over 

wat ons inspireert en over waar we van dromen, maar 

ook over dingen waarvan we last hebben en waarover 

we onzeker zijn. Onze leerlingen hebben ons blij 

verrast met hun creatieve ideeën en out of the box 

denken via werkstukken, filmpjes en verhalen.

Alle gesprekken en presentaties hebben prachtige 

input en inspiratie opgeleverd voor het vervolg van de 

Beweging en leveren tezamen de nieuwe richtsnoeren 

op voor de SaKS. Richtsnoeren die, samen met 

onze gezamenlijke waarden, richting geven en de 

onderlinge verbondenheid van de scholen binnen SaKS 

benadrukken. Maar minstens zo belangrijk is dat ze ons 

uitdagen en ruimte geven aan scholen, medewerkers 

en leerlingen1 om zelf op ontdekkingstocht te gaan, te 

ontwikkelen en te bewegen op ieders eigen manier. Om 

te durven zijn wie je bent; en om daar ongelofelijk trots 

op te zijn.

1 In januari 2018 verschijnt er voor de leerlingen van SaKS 

een speciale uitgave van deze strategische richtsnoeren.

1.1 Bezinnen en vooruitkijken

Deel 1: Strategische richtsnoeren SaKS
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De richtsnoeren ondersteunen onze beweging. 

Ze vormen natuurlijk nooit een statisch verhaal, 

het verhaal is nooit af. We zijn voortdurend onderweg 

en op het moment dat we onze woorden hier op papier 

zetten ziet de wereld er al weer een beetje anders uit: 

de toekomst begint tenslotte elke dag weer. 

Het is ook niet voor niets dat wij iedereen hebben 

gevraagd mee te denken in het vervolgen van onze 

beweging. Het kritische gesprek over ons onderwijs en 

hoe wij ons tot de wereld verhouden willen we niet 

Leeswijzer:

In hoofdstuk 2, “SaKS in vogelvlucht schetsen 

we hoe onze organisatie op hoofdlijnen in elkaar 

zit en blikken we kort terug op de voorgaande 

strategische periode.

“Worden wie je bent”, het waarom van ons 

onderwijs, staat centraal in hoofdstuk 3. We leggen 

daarin uit waarom het, juist in een veranderende 

wereld, zo essentieel is om jezelf echt te kennen 

en jezelf vanuit je eigen drijfveren en talenten te 

ontwikkelen. Kunnen we alle kanten op bewegen? 

Nou, zolang we maar niet terug gaan naar waar 

we vandaan kwamen en niet verdwalen in de 

mist. Hoofdstuk 4 en 5 geven richting, geven de 

bewegingsruimte aan door in te zoomen op de 

kernwaarden van SaKS (ontmoeting, eigenheid en 

verwondering), de pijlers van de sturingsfilosofie 

van SaKS (competentie-ik kan, autonomie- ik kies 

en relatie-ik hoor erbij) en op de richtsnoeren 

waarlangs we ons gaan bewegen (samenwerken, 

talentontwikkeling en eigenaarschap). Hoe we onze 

ambities gaan waarmaken en hoe we zicht houden 

op onze beweging komt aan de orde in het laatste 

hoofdstuk: “Oké, en hoe nu verder?

alleen nu, maar ook morgen voeren. We willen elkaar 

blijven inspireren, uitdagen tot experimenteren, van 

elkaar leren. In die zin kun je dit plan ook absoluut zien 

als een uitnodiging om met ons mee te bewegen en 

ons scherp te houden; met nieuwe inzichten, kritische 

vragen, creatieve ideeën en feedback! 

Ik hoor graag van je!



5 Strategische richtsnoeren SaKS

1.2 SaKS in vogelvlucht

Onze scholen

Stichting SaKS, Samen Katholieke Scholen, is het 

bevoegd gezag van 14 basisscholen met elk een eigen 

uniek onderwijsprofiel. Onze scholen zijn verspreid 

over Alkmaar en Be  rgen en tellen samen zo’n 4000 

leerlingen en 350 medewerkers. Iedereen is welkom 

op onze scholen, ongeacht achtergrond of geloof en 

met alle eigen aardigheden, talenten, fratsen, grillen, 

twijfels en interesses: gewoon welkom zoals je bent 

dus.

We werken nauw samen met organisaties voor 

dagopvang of buitenschoolse opvang. 

De peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en 

kinderdagopvang bevinden zich meestal in of dichtbij 

onze scholen.

Bestuur en toezicht 

SaKS wordt bestuurd door Helma van der Hoorn, 

voorzitter College van Bestuur. De besturingsfilosofie 

van SaKS, waarin intrinsieke motivatie een cruciaal 

element is, loopt als een rode draad door De SaKS-

Beweging. De Raad van Toezicht van SaKS treedt op als 

werkgever en klankbord van het College van Bestuur 

en houdt toezicht op de kwaliteit van bestuur en 

organisatie.

De directeuren 

De directeuren van SaKS zijn verantwoordelijk voor het 

dagelijks reilen en zeilen op hun scholen. Daarnaast 

vertegenwoordigen zij in het Directie-overleg (DIRO) 

samen met de bestuurder het collectief leiderschap. 

Zij hebben een belangrijke rol in het verbinden van 

de SaKS-ambities met de werkvloer en zijn ook 

gezamenlijk aanspreekbaar op het behalen van die 

gezamenlijke ambities.

SaKS-plein 

De directeuren, het bestuur en de raad van toezicht 

worden ondersteund door een klein servicekantoor- 

het SaKSplein. We hebben expertise in huis op 

onderwijskwaliteit, financiën, HRM, huisvesting en ICT.

Medezeggenschap 

Onze ouders en medewerkers praten o.a. via de 

medezeggenschapsraden mee over de Beweging 

van SaKS. Op school is de medezeggenschapsraad 

(MR) het inspraakplatform; de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad (GMR) is het inspraakorgaan 

op bovenschools niveau.
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Terugblik op de afgelopen strategische periode 

Een nieuwe strategische periode betekent niet dat 

SaKS ineens een nieuwe richting gaat inslaan. 

De periode van 2018 staat in het teken van het 

vervolgen van de beweging die we al hebben ingezet 

en het verdiepen en verder concreet maken van onze 

ambities.

SaKS heeft zich de afgelopen 4 jaar langs twee 

hoofdlijnen en vier pijlers bewogen:

a)  bewegen naar 21e eeuws onderwijs, zoeken naar 

en experimenteren met hoe we het in ons onderwijs 

anders kunnen doen.

b)  het huis op orde brengen- op het gebied van 

opbrengsten, passend onderwijs en bedrijfsvoering.

Het huis op orde brengen wil eigenlijk zeggen dat we 

een aantal basisvoorwaarden hebben gecreëerd om de 

beweging bij a) volop te kunnen ondersteunen. Denk 

bijvoorbeeld aan: de financiële beheersbaarheid van 

de organisatie, het herinrichten van sturingssystemen 

(met name op het gebied van HR), zodat eigenaarschap 

ook daadwerkelijk laag in de organisatie belegd kan 

worden, het versterken van het leiderschap op de 

scholen, het versterken van de basiskwaliteit van de 

scholen, het creëren van een stevige infrastructuur 

om professionalisering (SaKS academie) en leren van 

elkaar mogelijk en steeds makkelijker te maken, en ga 

zo maar door.

Samen werken aan een nieuwe 
visie op onderwijs

Het huidige Strategisch beleidsplan van SaKS, 

het plan dat de koers van de organisatie vanaf 

2014 beschrijft, loopt eind 2017 ten einde. We 

staan dus aan de vooravond van een volgende 

strategische periode. De keuzes die we daarin 

maken, maken we niet alleen. Dat doen we 

met alle belanghebbenden. Hoe we dat proces 

hebben opgezet, welke keuzes we samen maken 

en wat dat in de praktijk betekent laten we zien 

in dit speciale thema-magazine.

Benieuwd hoe dat proces is verlopen? Klik hier!

Maar ook met a) hebben we ondertussen al behoorlijke 

stappen gemaakt. Zo is de individuele behoefte van 

de leerling steeds meer het vertrekpunt van waaruit 

we ons onderwijs organiseren en zijn op een aantal 

scholen daarvan al mooie voorbeelden te vinden. Ook 

weten we elkaar meer en meer te vinden als het gaat 

om het uitwisselen van kennis, inzichten en ervaringen 

en durven mensen meer in de schijnwerpers te gaan 

staan en langzaamaan oude manieren van denken en 

kijken, daar waar ze ons niet meer ondersteunen, los te 

laten en het anders te gaan doen.

http://magazine.saks.nl/special-strategisch-beleidsplan/
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1.3 Worden wie je bent, of: waarom we bewegen

“Ik heb altijd het gevoel gehad: we zijn 
kinderen aan het frustreren, vanaf het 
begin dat ze bij ons op school komen, 
ondanks onze goede bedoelingen en 
pogingen. Waar zit ‘m dat nu in en 
wanneer doe je het dan goed?”

Van die ongrijpbaarheid en onzekerheid worden wij 

niet zenuwachtig. Integendeel, daarin zien wij juist 

een prachtige uitdaging om anders naar het onderwijs 

en de ontwikkeling van kinderen te kijken. En dat het 

anders moet, daar waren we al een tijdje van overtuigd. 

Het huidige onderwijssysteem helpt veel kinderen niet 

om succesvol te zijn, om zichzelf te zijn, zichzelf te 

ontwikkelen en zeker niet om ze voor te bereiden op 

een andere wereld.

De ongrijpbare toekomst

De wereld om ons heen is volop in ontwikkeling 

en de traditionele samenleving met vaste kaders 

en structuren is langzaam aan het verdwijnen. 

Digitalisering, robotisering en globalisering hebben 

veel invloed op de manier waarop we nu en in de 

toekomst met elkaar samenleven en samen werken.

Onze kinderen moeten straks omgaan gaan met 

technologieën die nu nog niet uitgevonden zijn, 

zullen flexibel en creatief moeten kunnen werken 

in een veranderende arbeidsmarkt en leven in een 

samenleving die steeds meer internationaal gericht 

is. (fotomateriaal en krantenkoppen over trends en 

maatschappelijke ontwikkelingen gebruiken voor 

opmaak)

Nee, hoe de toekomst er precies uit gaat zien weten we 

niet. De nieuwe werkelijkheid is misschien wel nooit zo 

onduidelijk en onzeker geweest als nu. We hebben het 

al vaker gezegd: als het om de toekomst gaat, leven we 

in de mist.

Maar als we niet meer kunnen voorspellen hoe de 

toekomst eruit ziet, dan kunnen we dus ook niet meer 

vooraf bepalen tot welke resultaten en opbrengsten 

ons onderwijssysteem moet leiden.

We bewegen weg van

leerstofjaarklassen, een standaard meetlat 

voor alle kinderen, afvinksystemen, leerstof 

als uitgangspunt, uniformiteit, focus op 

prestatie en scores, administratieve last, de 

gemiddelde leerling, eindtoets als selectie-

instrument, moeten voldoen aan de norm, 

afkeuring van kinderen die niet voldoen, een 

systeem van volgzaamheid, klassikale aanpak, 

symptoombestrijding, afschuifsysteem,..
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“Hoe zou de wereld er uit zien als 
kinderen zich echt vanuit hun eigen 
drijfveren en talenten ontwikkelen en 
vanuit hun oorsprong in hun kracht 
kunnen staan? We zien het als onze 
missie om met onze Beweging daarvoor 
het fundament te leggen en zo te 
helpen de wereld mooier te maken! ”

Welke richtsnoeren kunnen we dan nog wel hanteren 

bij het inrichten van ons onderwijs? Om daar achter te 

komen, zijn we terug gegaan naar het hogere doel van 

ons onderwijs, het “waarom van ons onderwijs”.

Ons onderwijs zal kinderen moeten voorbereiden 

op een wereld die komen gaat. Een wereld waarvan 

niemand kan voorspellen hoe deze er precies uit komt 

te zien en een toekomst waar dus nauwelijks op te 

sturen is. Wat we wel zeker weten is dat de kinderen 

van nu deze toekomst in handen hebben. Het is onze 

overtuiging dat als wij hen helpen hun allerbeste 

zelf te worden, dat de grootste garantie is die wij hen 

kunnen bieden voor een mooiere toekomst.

Worden wie je bent

Juist in een wereld die voortdurend verandert is het zo 

belangrijk te weten wie je in de kern zelf bent. En dat 

is dan ook de spil in onze beweging en waar het in het 

onderwijs bij SaKS om draait: worden wie je bent.

Op onze scholen geven wij jou de ruimte, inspireren 

we je en dagen we je uit om jezelf te ontdekken en 

te ontwikkelen, om jezelf te durven zijn, je bewust te 

worden van je drijfveren, je passie, je talenten en je 

dromen!

Want als je weet wie je bent, als je je bewust bent van 

jezelf, ook in relatie tot anderen en de wereld waarin je 

leeft, weet je wat je waard bent, kun je weloverwogen 

en vanuit jezelf keuzes maken, mogelijkheden zien, je 

eigen toekomst vormgeven en van betekenis zijn.



1.4 Onze bewegingsruimte

“Jezelf zijn gaat ook over loslaten, 
vertrouwen, fouten durven maken, en 
daar integer mee om gaan.”

De sturingsfilosofie 

is de tweede onderlegger van de strategische visie van 

SaKS en loopt als een rode draad door De Beweging. 

Vakmanschap, intrinsieke motivatie, vertrouwen en 

controle, sturingsprincipes en ethisch leiderschap zijn 

de vijf pijlers van de besturingsfilosofie. We lichten ze 

kort toe:

Vakmanschap:

De leerkracht maakt in het onderwijs en in het leren 

van kinderen het verschil. Vakmanschap is dan ook 

het leidende principe binnen SaKS. Vakbekwaamheid, 

professionele ruimte benutten, eigenaarschap, trots 

zijn op je werk en plezier hebben in je vak horen 

daarbij. Als vakmanschap leidend is, dan zeggen 

we daarmee dus ook dat we niet kiezen voor sturing 

op basis van hiërarchie of sturing op basis van 

managementprincipes. Toch zullen we deze principes 

ook inzetten waar dat nodig is en/of ons helpt (zie 

“sturingsprincipes”).

De beweging van SaKS zou je kunnen omschrijven 

als een zoektocht naar het best passende antwoord 

op de vraag naar hoe je kunt worden wie je bent. Wat 

dat antwoord is, of het wel één antwoord is, dat weten 

we nog niet. Het is de uitdaging om– met vallen en 

opstaan- samen op zoek te gaan naar antwoorden. 

Met alle talenten die SaKS in huis heeft, met het 

innovatievermogen, vakmanschap en de gedrevenheid 

van onze vakmensen, gaan we de mooiste antwoorden 

vinden.

En we zijn daarin ook al goed op weg.

De focus van de beweging ligt dus niet op een 

vaststaand eindpunt, maar op het samen uitvinden en 

uitzoeken. Scholen, directeuren, leerkrachten krijgen 

daarin veel ruimte en kunnen op hun eigen manier 

meebewegen: passend bij hun eigen onderwijspraktijk 

en ontwikkelingsfase.

Je zou denken dat dat dan betekent dat we alle kanten 

op kunnen bewegen. Ja, de bewegingsruimte binnen 

SaKS is groot, maar we hebben wel een paar stevige 

onderleggers en richtsnoeren met elkaar vastgesteld, 

die er voor zorgen dat we niet gaan dwalen of terug 

gaan naar waar we niet meer willen zijn. Ze bepalen in 

feite onze bewegingsruimte. Onze eerste onderleggers 

zitten in onze genen, het zijn de

kernwaarden van SaKS:

1.  Verwondering: Nieuwsgierig blijven, open staan 

voor nieuwe inzichten

2. Eigenheid: Uniciteit en authenticiteit

3.      Ontmoeting: Jezelf leren kennen door de ander De 

manier waarop wij in de dagelijkse onderwijspraktijk 

handelen en met elkaar omgaan, groot en klein, 

is geworteld in deze waarden. Onze kernwaarden 

inspireren ons en zie je terug in alles wat we doen.

9 Strategische richtsnoeren SaKS
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Intrinsieke motivatie (Relatie, Competentie, Autono-

mie)

De sturingsfilosofie gaat uit van het idee dat mensen 

- grote en kleine- vanuit zichzelf gericht zijn op groei 

en ontwikkeling. Die natuurlijke “drive”, of “intrinsieke 

motivatie”, komt tot uiting als de volgende drie 

basisbehoeften van de mens vervuld zijn2:

 •  Behoefte aan Relatie/ Ik hoor er bij: mensen willen 

zich verbinden aan anderen.

 •  Behoefte aan Competentie/ Ik kan: mensen willen 

zich competent voelen.

 •  Behoefte aan Autonomie: Ik kies: mensen willen 

ruimte hebben om zelf beslissingen te nemen

De sturingsfilosofie van SaKS richt zich op het 

vervullen van deze drie basisbehoeften. Het bestuur 

stimuleert en faciliteert dus een cultuur waarin 

mensen zich blijven ontwikkelen en verwonderen 

(vanuit intrinsieke motivatie), waarin gereflecteerd 

wordt op de eigen onderwijspraktijk en waarin mensen 

onderzoeken hoe het anders/ beter kan. Dat doet het 

bestuur o.a. door stevig te investeren in vakmanschap, 

door het bieden van ruimte, door eigenaarschap te 

stimuleren en door ambities en talenten overal in de 

organisatie in te zetten en met elkaar te verbinden 

(netwerkorganisatie).

Relatie Competentie

Autonomie

In de SaKS-visie op de ontwikkeling van kinderen 

en de rol van de leerkracht komt het creëren 

van een leeromgeving die tegemoetkomt aan de 

basisbehoeften relatie, competentie en autonomie ook 

heel nadrukkelijk terug.

Vertrouwen en controle

Bij autonomie en professionele ruimte krijgen, hoort 

eigenaarschap tonen, verantwoordelijkheid nemen 

en je verantwoorden over de keuzes die je maakt. 

Vertrouwen en veiligheid zijn voorwaarden om de 

professionele ruimte ook echt te pakken. Binnen de 

SaKS-cultuur mag je vanuit vertrouwen en in een veilig 

klimaat dus ook fouten maken; het bestuur nodigt 

medewerkers zelfs uit om ze te durven maken. En om 

gewoon te beginnen, ook als je nog niet precies weet 

hoe je gaat lopen en waar je uitkomt.

2 Self Determination Theory van M. Ryan en L. Deci



Sturingsprincipes

Hoewel de overtuiging is dat vanuit intrinsieke 

motivatie en vertrouwen de mooiste ontwikkelingen 

tot stand zullen komen, zijn we ook realistisch genoeg 

om toe te geven dat (externe) sturing ook nodig is. 

Maar we gaan daar wel heel bewust mee om, omdat 

elke vorm van externe sturing natuurlijk inbreuk 

doet op de intrinsieke motivatie. We denken dus heel 

goed na over de manier waarop we externe sturing zo 

kunnen inzetten dat het de intrinsieke motivatie en het 

vertrouwen zo min mogelijk schaadt.

Ethisch leiderschap

Het bestuur heeft een voorbeeldrol in het bevorderen 

van de cultuur die we hiervoor hebben beschreven en 

in het zorgen voor een omgeving waarin mensen vanuit 

gedeelde waarden het goede uit zichzelf en de ander 

proberen te halen. Een cultuur wordt niet alleen door 

een bestuur bepaald, maar iedere medewerker heeft 

hierbij een belangrijk aandeel. Binnen SaKS geldt dat 

van iedereen wordt verwacht dat hij/zij een voorbeeld 

is voor anderen en ethisch leiderschap toont.

“Als er maar één is voor wie ik een 
voorbeeld ben geweest, of die zegt: 
zoals mijn meester dat vroeger deed..”

11 Strategische richtsnoeren SaKS
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1.5    Bewegen tussen richting en ruimte: 

 Onze richtsnoeren voor 2018-2022

(ontwikkelings-)proces en als zij zich veilig voelen.

Wij geven leerlingen in een veilige omgeving het 

vertrouwen en helpen hen hun eigen leerdoelen en 

behoeften te formuleren, daarin zelf keuzes te maken 

en verantwoordelijkheid te nemen.

-  “Zelf je weektaak mogen indelen. Dat je zelf ook 

mag zeggen wat je wilt leren.”

-  “Dan ga ik eerst even een potje voetballen en dan 

rekenen. Dan zijn mijn hersenen rustig.”

Onderwijs

Voor ons onderwijs betekent dat, dat wij leerlingen 

meer verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling 

willen laten ervaren, door3:

•  Kinderen zelf keuzes te laten maken en te werken 

aan eigen doelen;

•  te zorgen voor krachtige zelfevaluatie van het eigen 

leerproces en door feedback op het proces te geven;

•  vanuit betrokkenheid verantwoordelijkheid te 

creëren;

•  oog te hebben voor kleine dingen, door initiatief te 

zien en te waarderen;

•  (ouder)-kindgesprekken te voeren over de (leer)

ontwikkeling van het kind.

De richtsnoeren die we samen hebben geformuleerd, 

geven ons focus in de beweging, maar ook ruimte om 

op onderzoek uit te gaan en een eigen vertaling op 

schoolniveau te maken. Daarom past het niet om die 

richtsnoeren hier tot in detail te beschrijven. Dan laten 

we misschien ook wel dingen liggen die de moeite van 

het ontdekken waard zijn.

Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat we een 

gezamenlijke globale definitie hebben van de 

richtsnoeren. Hebben we het over hetzelfde, spreken 

we dezelfde taal, kunnen we elkaar verstaan? Vandaar 

dat we de drie richtsnoeren in dit document proberen 

te duiden en ook koppelen aan de kernwaarden en de 

drie-eenheid Relatie, Autonomie, Competentie.

We leggen uit wat we met de richtsnoeren bedoelen 

door ze in te delen in een aantal niveaus: dat van het 

kind, het onderwijs, de leerkracht, ouders/ omgeving 

en het SaKS-niveau.

• Bewegen naar eigenaarschap

• Ontdekken en ontwikkelen van talenten

• Samenwerken en verbinden

Bewegen naar eigenaarschap

Kind

Als kinderen bij ons mogen worden wie ze zijn, dan 

mogen ze zich ook ontwikkelen op een manier die 

bij hen past. Dat kan alleen als de leerdoelen en 

behoeften van de kinderen vertrekpunt zijn van het 

onderwijs, als kinderen invloed hebben op wat ze 

willen leren, als zij mede eigenaar zijn van hun leer-

3 Zie ook o.a. Marzano 2010
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“Wat ik de kinderen gun, gun ik 
mezelf ook. Als leerkracht wil ik 
mezelf meebrengen in relatie met 
andere inspirerende mensen, mezelf 
ontwikkelen, verantwoordelijk zijn, 
hier ook op afgerekend worden. Van 
die zelfsturing word ik ontzettend 
gelukkig, net zoals kinderen-soms 
in hele kleine stapjes- gelukkig van 
worden van groei van omgaan met 
vrijheid en verantwoordelijkheden.”

Ouders

 Wij hebben onze ouders nodig om de beweging te 

maken naar eigenaarschap van kinderen. Zij zijn 

onze belangrijkste partners en actief betrokken in de 

ontwikkeling en het leerproces van hun kinderen. Met 

hen blijven we het gesprek voeren over wat we in de 

ideale situatie als ouders en school met onze kinderen 

willen bereiken en wat ieders rol daarbij kan zijn.

SaKS

Bestuur en directeuren hebben een voorbeeldfunctie 

en creëren een (school)klimaat waarin iedereen de 

ruimte ervaart om te leren, eigenaarschap te tonen, 

waarin mensen met passie over hun vak praten, trots 

zijn op wat ze doen, experimenteren en hun deuren 

open zetten.

Ons onderwijs zal zich meer en meer ontwikkelen naar 

procesgericht onderwijs; er vindt een verschuiving 

plaats van lineaire methoden naar individuele 

leerlijnen en naar het samenvoegen van vakgebieden. 

Wij zetten de komende jaren in op een ononderbroken 

ontwikkeling, groepsdoorbrekend en zonder schotten, 

voor kinderen van 0-14 jaar. Daarin zoeken wij actief 

de samenwerking met onze partners in onderwijs en 

opvang.

Leerkracht

Als we willen dat kinderen bewegen naar 

eigenaarschap, dan kan dat niet zonder dat ook 

leerkrachten, teams en directeuren die beweging 

maken. Eigenaarschap is een belangrijk kenmerk van 

de cultuur die wij binnen SaKS nastreven. Een cultuur 

waarin mensen zich blijven ontwikkelen, onderzoekend 

zijn, reflecteren op zichzelf en verantwoordelijkheid 

nemen voor hun eigen ontwikkeling.

De beweging die we maken vraagt van de leerkrachten 

niet alleen vakmanschap en flexibiliteit, maar ook 

moed: het durven loslaten van ‘hoe we het altijd 

deden’, van oude systemen en gewoonten. En het 

(meer) vertrouwen op eigen kracht. We verwachten 

dat onze leerkrachten van gebaande paden 

durven af te gaan. Dat ze dus bereid zijn hun eigen 

onderwijspraktijk en die van hun collega’s kritisch 

tegen het licht houden en om nieuwe dingen uit te 

proberen.

Ook voor leerkrachten geldt dat voldoende tijd en 

ruimte, vertrouwen, je veilig en gesteund voelen, 

ervaren dat je fouten mag maken, voorwaarden zijn om 

jezelf te ontwikkelen.
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Ontdekken en ontwikkelen van talenten

-  “dan zie je het echt, dan snap je het beter dan uit 

een boek”.

-  “ Techniek is echt wel belangrijk voor je leven, alles 

is toch techniek.”

-  “dus een beetje leuker lesgeven door meer naar 

buiten te gaan en in de natuur dingen te doen met je 

handen.”

-  “Op internet staat veel meer dan in boeken, maar bij 

boeken weet je tenminste dat het waar is. ”

Leerkrachten

De rol van de leerkracht beweegt zich naar die 

van onderwijsontwerper en coach. Dat vraagt om 

een nieuwsgierige grondhouding, ten opzichte 

van kinderen en ten opzichte van de eigen 

onderwijspraktijk: wat werkt, hoe zou het anders 

kunnen? Onze leerkrachten zorgen voor een 

leeromgeving die uitdaagt, die de nieuwsgierigheid 

van kinderen prikkelt en die ruimte biedt om te 

experimenteren. Wij verwachten van onze leerkrachten 

dat zij vakmensen zijn die talenten van leerlingen 

kunnen (h)erkennen en ontwikkelen en die kinderen 

hun eigen kracht(en) helpen ontdekken.

Niet alleen talentontwikkeling van kinderen 

is essentieel. Er zit zoveel potentieel in onze 

leerkrachten. Wij willen passie, talent, expertise, 

ervaring, intuïtie en creativiteit van alle medewerkers 

binnen SaKS in beeld brengen. We willen die krachten 

en talenten stimuleren, benutten en verbinden en 

samen verder bewegen in innovatie en vernieuwing.

Kind

Op onze scholen is elk talent waardevol. Wij zijn 

nieuwsgierig naar elk kind, naar drijfveren, talenten 

en mogelijkheden en naar wat kinderen van ons 

nodig hebben om uit te groeien tot authentieke 

(oorspronkelijke) mensen die weten wat zij waard 

zijn en hoe zij van waarde kunnen zijn voor anderen 

en de wereld om hen heen. Hiervoor is een rijke 

leeromgeving en onderwijs op maat noodzakelijk.

“Ik zou willen dat we voor elk kind 
gaan zorgen voor ‘onderwijsmomenten 
van de waarheid’. -- Iedere keer, in elk 
contact, kun je het verschil maken.”

Onderwijs

Ieder kind krijgt op onze scholen de kans om 

zich breed te ontwikkelen. Wij bereiden kinderen 

voor op het leren en leven in de eenentwintigste 

eeuw. Naast basiskennis en -vaardigheden als 

taal en rekenen gaat het dan bijvoorbeeld om het 

ontwikkelen van vaardigheden als kritisch denken, 

filosoferen, creativiteit, burgerschap, mediawijsheid, 

ondernemerschap, probleemoplossend vermogen.

Bij toekomstgericht onderwijs hoort ook dat kinderen 

minder groeps-, plaats- en tijdgebonden leren. Op onze 

scholen leren kinderen in een leeromgeving waarin zij 

zich kunnen verwonderen, zelf mogen experimenteren 

en beleven (erop uit gaan, bewegen, ruiken, proeven). 

We willen de nieuwsgierigheid van kinderen prikkelen, 

ze laten kennismaken met dingen die ze misschien uit 

zichzelf niet ontdekt zouden hebben.
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of het ontwikkelen van een aanbod afgestemd op de 

behoefte in de praktijk.

Samenwerking- In 
verbinding met elkaar 
en de wereld

Kind

In een veranderende wereld is het voor kinderen 

belangrijk om te weten waar ze zelf staan en wie ze 

zelf zijn.

Jezelf in relatie tot de ander

Ieder kind ontwikkelt zich in verbinding met anderen 

en met zijn omgeving. Wij geloven dat als je dichtbij 

jezelf blijft, en van daaruit in je kracht staat, je ook 

effectieve verbindingen kunt maken met anderen. 

Jezelf mogen zijn betekent erkend en geaccepteerd 

worden. Daarom besteden wij vanzelfsprekend 

aandacht aan verschillen tussen mensen. Verschillen 

in geloof, overtuigingen, achtergrond, geaardheid, 

uiterlijk. Wij koesteren die verschillen en geven er 

samen met de kinderen betekenis aan. Dat doen 

wij door op basis van gelijkwaardigheid met hen in 

gesprek te gaan over waarden als tolerantie, respect, 

empathie, zorgzaamheid en spiritualiteit. Zo realiseren 

we een open en veilig klimaat en leggen we een sterke 

basis voor het aangaan van onderlinge relaties en 

samenwerking met elkaar.

“Wat altijd moet blijven in de school 
van de toekomst? Nou, ..aardig zijn 
voor elkaar.”

Ouders en partners

Talentontwikkeling van kinderen doen we samen met 

ouders en onze directe partners in en om de school. 

We gaan ervoor zorgen dat school, ouders én partners 

in de doorgaande lijn meer samen optrekken in het 

begeleiden van kinderen bij de zoektocht naar hun 

talenten.

Naast partnerschap in talentontwikkeling van 

kinderen, zien we ook kansen in het maken van 

verbinding tussen de unieke talenten van de kinderen 

en getalenteerde mensen in onze leefwereld (ouders, 

grootouders, partners). Wij denken met het inzetten 

van talenten van bijvoorbeeld ouders (en dan hebben 

we het niet alleen over lees- en klusouders) het 

onderwijsaanbod voor de leerlingen aantrekkelijker 

kunnen maken.

“Ik zou er ook wel veel van leren als je 
het hoort van iemand die het zelf heeft 
meegemaakt.”

Met het oog op een soepele en warme overgang 

van leerlingen naar het voortgezet onderwijs, maar 

ook met het oog op talentontwikkeling, zoeken 

wij nadrukkelijk de samenwerking met voortgezet 

onderwijs (doorgaande lijn 10-14 jaar).

SaKS

De SaKS-academie versterkt met een uitdagend 

aanbod de professionalisering en ontwikkeling van 

medewerkers, teams en SaKS als geheel. We gaan 

daarbij uit van eigen kracht. Waar dat kan zetten we 

eigen medewerkers in bij het beantwoorden van vragen 



16 Strategische richtsnoeren SaKS

“Kinderen die nooit opletten, die 
vinden het niet leuk. Of ze snappen het 
niet. Die kun je mee laten doen door 
het een keertje anders te doen. Het is 
leuker als iedereen meedoet.”

Leerkracht

Een leerkracht brengt niet alleen vakkennis en 

didactische kwaliteiten mee, maar ook zichzelf als 

mens. Een leerkracht dus, die in contact staat met 

zichzelf, die in de relatie met zijn leerlingen en de 

leerstof ruimte neemt voor zijn persoonlijke drijfveren, 

waarden, dromen en gevoelens. Het is belangrijk 

om als leerkracht regelmatig stil te staan bij wat jij 

als persoon belangrijk vindt, wat je met elkaar als 

schoolteam belangrijk vindt, waar je voor kiest en 

waar je voor staat. En wat dat betekent voor de manier 

waarop je je onderwijs vormgeeft, voor de manier 

waarop je les geeft en hoe je met de kinderen, collega’s 

en ouders omgaat.

Jezelf in relatie tot de wereld

Wij halen de wereld naar binnen door onze blik 

naar buiten te richten en aan te sluiten op actuele, 

maatschappelijke ontwikkelingen. Wij maken kinderen 

zich ervan bewust dat de wereld van betekenis voor 

hen is, maar dat zij dat zelf ook zijn voor de wereld.

“628 pareltjes op mijn scholen. Een 
hele verantwoording om ervoor te 
zorgen dat die straks de maatschappij 
in gaan, ergens voor staan, iets moois 
gaan doen in de wereld. Ik merk dat het 
mij ook ontroert, hoe langer ik hier mee 
bezig ben, die verantwoordelijkheid.”

Onderwijs 

Door o.a. te kiezen voor samenwerken en verbinden 

in onze dagelijkse onderwijspraktijk werken we actief 

aan een open houding naar elkaar, met respect voor de 

ander en de leefwereld om ons heen.

In de lessen sluiten we aan bij de actualiteit van de 

wereld om ons heen en verbinden wij het leren met 

de leefwereld van kinderen. Kinderen werken zelf en 

samen aan, voor hen, betekenisvolle vraagstukken. 

Persoonlijke ontwikkeling staat in ons onderwijs 

niet op zichzelf, maar is nauw verbonden met 

maatschappelijke ontwikkeling buiten de schoolmuren. 

Wij willen onze leerlingen wereldwijs maken en ze ook 

de tools geven om zichzelf staande te houden in een 

nieuwe wereld.

Bij SaKS maken leerkrachten het onderwijs. 

Maar wie zijn deze leerkrachten eigenlijk? 

In ons magazine brengen we ze in beeld!

Klik hier

http://magazine.saks.nl/magazine-3-2017#!/leerkracht-in-beeld
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“Maar hoe tolerant zijn we naar 
mensen die (nog) niet authentiek 
of zichzelf zijn? Dat vind ik een 
belangrijke vraag om mee te nemen; 
het antwoord heb ik nog niet.”

SaKS

SaKS-scholen verbinden zich actief met elkaar en 

met hun omgeving. Onze scholen staan midden in de 

samenleving en wij halen die de samenleving ook onze 

scholen binnen. We maken als SaKS-scholen gebruik 

van elkaars kwaliteiten, specialismen en ruimten om 

rijke leeromgevingen te creëren. Daarnaast zoeken 

wij de professionele verbinding met leerkrachten in 

groepen, in teams en in leergemeenschappen. Wij 

willen elkaar blijven ontmoeten, inspireren, informeren 

en ervaringen uitwisselen via diverse SaKS-brede leer- 

en werkvormen. In het vertalen van onze richtsnoeren 

en ambities naar de praktijk zoeken we ook de 

samenwerking op met onze externe partners. We gaan 

actief het gesprek met elkaar aan over wat we willen 

bereiken en hoe we daarin samen kunnen optrekken.

Op de Wegwijzer Academie worden ouders 

geholpen met hun taalvaardigheid zodat 

zij hun kinderen weer kunnen helpen. Het 

initiatief won hiermee de "Pionierspot", een 

door SaKS beschikbaar gesteld voor het 

uitvoeren van het beste idee op het gebied van 

onderwijsvernieuwing.
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met de VU4. We gaan onderzoeken wat het effect op 

intrinsieke motivatie van leerlingen is als er door 

leerkrachten en bestuur gericht gewerkt wordt aan 

autonomie, relatie en competentie. Op deze manier 

ontstaat er continue reflectie op de vormgeving van het 

leerproces. Door het creëren van een dergelijk weet-

systeem, blijven we onderzoekend en proberen we 

nieuwe, bij de Beweging passende zorg voor kwaliteit 

te ontwikkelen5.

“Vroeger waren we altijd bezig met 
de resultaten. De Beweging van SaKS 
maakt duidelijk dat er zoveel meer is. 
Het gaat over mens zijn, over talenten, 
over durven zijn wie je bent.”

SaKS wil gezien worden als een open 

netwerkorganisatie met een duurzame stakeholders-

infrastructuur waarbij de ontwikkelbehoefte van 

de leerling centraal staat. De beweging die SaKS 

de afgelopen jaren heeft ingezet, van een top-

down aansturing naar een netwerkorganisatie in 

verbinding met de buitenwereld is inmiddels succesvol 

ingezet. Het is daarom nu een goed moment om te 

onderzoeken in hoeverre de belanghebbenden de visie 

en ambitie van SaKS op weg naar 2020 herkennen en 

ondersteunen.

In de strategie van 2020 staat met name de beweging 

centraal (niet het einddoel). Het is daarbij belangrijk 

om inzicht te krijgen in hoeverre de strategische 

stakeholders meebewegen met SaKS in de ambitie om 

het onderwijs te innoveren. Om deze reden wil SaKS 

vanaf begin 2018 een uitgebreide stakeholdersanalyse 

uit laten voeren, waarbij de organisatie ook op lange 

termijn in gesprek blijft met de stakeholders door 

structureel signalen van buiten naar binnen te halen. 

Onze gezamenlijke richtsnoeren zijn tot stand 

gekomen in de ontmoeting tussen kinderen, 

medewerkers, ouders en stakeholders en bepalen 

de focus voor de komende jaren. Op schoolniveau 

kan ieder vanuit zijn eigen rol de ruimte pakken en 

concreet betekenis geven aan de richtsnoeren die we 

hebben geschetst. Hiertoe is in bijlage 1 beschreven 

waarmee we in 2018 aan de slag gaan. We beseffen 

dat het werken met richtsnoeren een voorwaardelijk 

landschap creëert dat allerlei processen op de 

scholen faciliteert. Om meer houvast te geven aan de 

‘bewoners’ en ‘toezichthouders’ van dit landschap, 

willen we met wetenschappelijk onderzoek, een 

stakeholdersanalyse en opgavengestuurd werken 

‘bakens’ aan de richtsnoeren verbinden. Hierdoor 

worden onze richtsnoeren een levend kader dat 

zich organisch aanpast als gevolg van nieuwe 

ontwikkelingen of nieuwe inzichten en hierdoor ruimte 

biedt aan de ontwikkelbehoeften van onze leerlingen 

en medewerkers.

Wetenschappelijk onderzoek

In het afgelopen jaar heeft een speciale werkgroep 

de richtsnoeren van SaKS expliciet gemaakt door 

per richtsnoer op kind-, medewerker-, school- 

en organisatieniveau de volgende vragen te 

beantwoorden: Wat willen we ervaren, zien, horen, 

merken, voelen, meten als we het hebben over 

eigenaarschap, talentontwikkeling, samenwerking? 

Deze uitwerking geldt niet als toetsingskader, maar 

kan door SaKS-scholen worden gebruikt als leidraad/

bron om de richtsnoeren te vertalen naar zichtbaarheid 

in de praktijk. Hiervoor is de samenwerking gezocht 

1.6 Oké, en hoe gaan we nu verder?

4 Vrije Universiteit, Amsterdam
5  Zie bijlage 3 – Hoe houden we zicht op onze beweging: het 

SaKS Weetsysteem



Dit levert ons steeds opnieuw weer waardevolle 

stuurinformatie op. Door deze signalen vervolgens 

te vertalen naar concreet beleid, legt de organisatie 

de basis voor een succesvolle en duurzame 

stakeholderdialoog. De ouders van onze leerlingen zijn 

hierbij een belangrijke partner om mee te nemen in 

onze visie op de transitie van het onderwijs.

Opgaven gestuurd

Het mag duidelijk zijn dat het strategisch proces 

zoals we dat hier beschreven hebben een dynamisch 

proces is, waarin we als dat nodig is telkens weer 

opnieuw nieuwe wegen zoeken en bewandelen. 

De richtsnoeren die we samen hebben vastgelegd 

geven daarbij richting en helpen ons om in te spelen 

op ontwikkelingen om ons heen. Ze vormen geen 

keurslijf en zullen steeds gespreksonderwerp zijn 

in en tussen teams, in het directie overleg, met de 

GMR, in gesprekken met ouders, leerlingen en onze 

partners. Op verschillende momenten in het jaar en in 

verschillende samenstellingen kijken we kritisch naar 

hoe we bewegen, door elkaar te bezoeken, te bevragen, 

te delen en terug te geven. Vanuit de huidige werkwijze 

met jaarplannen en projecten werken we toe naar 

een opgaven gestuurde aanpak. Hierbij prioriteren we 

samen met de betrokkenen de opgaven en volbrengen 

we deze door ieders talent in de juiste rol te benutten. 

We verspringen van kwartaalrapportages naar 

trimesterrapportages op school- en bestuursniveau. 

Dit doet kwalitatief meer recht aan de inhoud van 

de rapportages. Hierbij steeds in gesprek met de 

desbetreffende stakeholders om te evalueren en 

eventueel nieuwe opgaven te formuleren.
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Bijlage 1: Stimuleren en ondersteunen vanaf 2018

SaKS wil mensen niet alleen uitdagen om in beweging 

te komen, we willen ze daarbij ook nadrukkelijk 

faciliteren en ondersteunen. In een aantal 

bijeenkomsten in september en oktober 2017 hebben 

we directeuren en medewerkers daarom bevraagd op 

wat zij de komende jaren nodig hebben om hun dromen 

waar te maken en om het onderwijs echt anders te 

organiseren. Heel concreet werden daarin tijd en geld 

genoemd:

•  studie- en ontwikkeltijd, tijd om samen te werken, 

van elkaar en van anderen te leren en ervaringen uit 

te wisselen;

•  geld voor meer handen in de klas, voor het inzetten 

van expertise, nieuwe leermaterialen, aanpassingen 

aan gebouwen.

Op basis daarvan hebben we besloten om vanaf 2018 

in elk geval op onderstaande wijze te ondersteunen 

(randvoorwaarden te creëren) en te stimuleren:

-  De diepte in: veel medewerkers ervaren een 

hoge werkdruk als belemmering voor innovatie, 

werkplezier en hun eigen professionele ontwikkeling. 

Daarom gaan we in de onderwijspraktijk 

doorvragen op dit signaal van medewerkers: hoe 

ziet jouw onderwijspraktijk er nu uit, wat zijn de 

energieslurpers en wat heb jij nodig om over 5 jaar 

gerealiseerd te hebben wat jij zou willen voor het 

onderwijs? Hoe kunnen we je helpen het onderwijs 

anders te organiseren en waar kunnen we ontzorgen? 

Wat is de concrete behoefte achter de vraag naar “tijd 

en geld”? Daar gaan we vervolgens in samenwerking 

met de medewerkers maatregelen op inzetten: zoals 

vermindering van de werkdruk door doelgerichte 

administratie. Ook een visie op krapte op de 

arbeidsmarkt wordt hierin meegenomen. Hierbij kan 

gedacht worden aan anders organiseren door inzet 

van onderwijsassistenten, administratieve krachten 

en inzet van zijinstromers.  

-  We gaan de pioniers in onze organisatie actief 

opzoeken en dicht bij ze staan, ze helpen hun dromen 

waar te maken; niet door eindeloos te blijven praten 

of door eerst alles tot in detail uit te werken en het 

over alle punten eens te zijn, maar door te beginnen, 

actie! (denk o.a. aan besteding innovatiebudget).

-  Leiding geven aan verandering: de leidinggevenden 

binnen SaKS vervullen een cruciale rol bij de 

verandering die we als organisatie doormaken en in 

de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. 

We gaan (aankomende) leidinggevenden 

ondersteunen in hun rol door o.a. coaching, scholing, 

inhoudelijke ondersteuning en intervisie. Persoonlijk 

en integraal leiderschap is daarnaast een essentieel 

thema in het waarmaken van onze ambities.



-  We willen ons niet alleen intern op de beweging van 

SaKS richten, maar de beweging ook doorzetten 

naar de wereld buiten SaKS. Door vooral die 

partners op te zoeken die ook bezig zijn met de 

transformatie van het systeem en samen met ons 

naar antwoorden willen zoeken. We gaan ons 

actiever verbinden met deze partners in en buiten 

het onderwijs om een duurzame verandering in het 

onderwijssysteem teweeg te brengen. We willen 

ook het gesprek aangaan over waar we echt last van 

hebben en over wat ons belemmert in onze beweging, 

zoals lerarenregisters, schoolleiderregisters, 

administratieve eisen, een verantwoordingssysteem 

gebaseerd op de eindtoets. De bestuurder zal daarin 

heel duidelijk het voortouw nemen in gesprek met de 

buitenwereld.

Communicatie

De betrokkenheid van medewerkers, leerlingen, 

ouders en partners uit ons netwerk staat of valt met 

‘communicatie’. Om deze reden wordt om de beweging 

rondom de nieuwe richtsnoeren te duiden steeds een 

communicatiekanaal per doelgroep benut. Voor ouders 

en stakeholders wordt de SaKS website vernieuwd 

en voor de leerlingen worden de richtsnoeren die 

leiden tot ‘Worden wie je bent’ vertaald in een 

interactief verhaal waarin zij aan de hand van 

dillema’s zelf steeds richting kunnen geven aan de 

voorgang. Het strategische online magazine en het 

SaKS 2020 magazine worden geïntegreerd, waardoor 

het ‘doorbewegen’ zichtbaar in beeld komt. En voor 

medewerkers blijft de ontwikkeling van het intranet 

S@m een laagdrempelige wijze om kennis te kunnen 

delen.
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Bijlage 2: Opgavengestuurd werken

Om de richtsnoeren op SaKS-niveau verder om te 

zetten in activiteiten – we willen namelijk vooral 

“doen”! - kiezen we voor een aanpak die naadloos 

aansluit bij ons DNA, onze sturingsfilosofie(7). Een 

aanpak waarin we talenten van mensen inzetten 

en waarin we (samen)werkende weg, in actieve 

verbinding met onze partners, aan het werk gaan met 

heel concrete opgaven. Opgaven die vanzelfsprekend 

direct voortkomen uit onze kernopdracht(8) en de 

richtsnoeren(9).

In het eerste kwartaal van 2018 maken we een start 

met het formuleren van onze bovenschoolse opgaven 

en na prioritering dat kan gaan we meteen aan de slag 

(de “SaKS-opgaven 2018” (in ontwikkeling). We lichten 

onze aanpak hier kort toe. Het realiseren van een 

opgave geeft uiteindelijk resultaat en rekenschap aan 

de Beweging.

•  Samen met onze stakeholders 

  In gesprek met onze in- en externe stakeholders 

(ouders, kinderen, medewerkers, RVT, 

maatschappelijke partners) bepalen we onze 

(maatschappelijke) opgaven en prioritering daarin: 

wat willen we bereiken en waarom, waar gaan we 

mee beginnen? De dialoog is binnen SaKS aanpak 

absoluut uitgangpunt voor het met elkaar bepalen 

van de richting.

•  Soorten opgaven 

  Opgaven zijn er in verschillende soorten en maten: 

complexe en eenvoudige opgaven, structurele 

en eenmalige opgaven. Er zijn opgaven die de 

richtsnoeren vormgeven op bestuursniveau 

(Weetsysteem, S@m) en opgaven die juiste 

op schoolniveau hun uitwerking verdienen 

(groepsdoorbrekend werken, kindportfolio’s).

•  Bouwen in teams: organisatiebreed, 

talentontwikkeling 

  De opgave bepaalt wat we gaan doen en welke teams 

we dus gaan samenstellen: welke mensen binnen 

en buiten onze organisatie met welke talenten en 

kwaliteiten hebben we nodig? Afhankelijk van wat 

een team in de praktijk tegenkomt, waar een team 

tegen aan loopt, kan de teamsamenstelling wisselen.

• Persoonlijk leiderschap 

  Persoonlijk leiderschap is een belangrijk vertrekpunt 

als het gaat om het leveren van een bijdrage in de 

teams. Het gaat om jouw toegevoegde waarde in 

het aanpakken van de opgave, niet om je plek in 

de organisatie of om hiërarchie. Samenwerking, 

Autonomie, Vertrouwen en Initiatief zijn 

daarnaast centrale elementen in het teamwerken. 

Leidinggevenden faciliteren en ondersteunen jouw 

persoonlijke ontwikkeling (zie ook voorgaande 

paragraaf)

• Gewoon doen wat nodig is! 

  Gewoon beginnen door te doen. Dat staat voorop in 

het werken bij SaKS. Het zwaartepunt van opgaven 

gestuurd werken ligt bij de uitvoering en dus niet 

bij het schrijven van uitgebreide projectplannen en 

beleidsnota’s (deze kunnen hooguit ondersteunend 

zijn). Als het even kan willen we zoveel mogelijk 

wegblijven bij het vaststellen van allerlei 

bureaucratische en administratieve procedures. 

We gaan uit van het bestaande, ervaren wat goed 

werkt en wat juist niet en leren van waar we tegen 

aanlopen. 
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In onderstaand schema hebben we als voorbeeld 

al enkele opgave-thema’s opgenomen. Hierbij valt 

op dat eenvoudige opgaven zich meer lenen om 

snel te kunnen vertalen van beleid naar praktische 

implementatie en de structurele opgaven zich meer 

organisch ontwikkelen.

LAGE RESOLUTIE



Bijlage 3: Hoe houden we zicht op onze beweging: het 

SaKS-weetsysteem

Hoe blijven we nu kritisch en scherp op onze 

ontwikkeling en hoe doen we dat op zo’n manier 

dat we recht doen aan de uitgangspunten van de 

“Beweging” van SaKS? Het mag duidelijk zijn dat 

onze focus op het bewegen, op het proces dus, in elk 

geval betekent dat we ons niet op voorhand richten 

op strak geformuleerde einddoelen en meetbare 

onderwijsopbrengsten. Dat is misschien even 

wennen, maar wij vinden dat het onderwijsproces, de 

ontwikkeling van onze leerlingen en leerkrachten niet 

in harde cijfers te vangen is. We gebruiken de term 

“weetsysteem” vooralsnog als alternatief voor een te 

eenzijdige nadruk op meten en op standaardnormen.

Dat wil trouwens niet zeggen dat we geen toetsen of 

andere metingen gebruiken om inzicht te krijgen in 

de ontwikkeling van kinderen en de kwaliteit van ons 

onderwijs. Natuurlijk maken we ook gebruik van cijfers 

om te onderbouwen, te staven of te weerleggen wat 

we zelf al dachten te zien. We gebruiken ze alleen niet 

als oordeel of verantwoording, maar als prikkel en als 

hulpmiddel om het gesprek met elkaar aan te gaan en 

om van te leren. En we gebruiken ze ook alleen als we 

het er over eens zijn dat ze een toegevoegde waarde 

hebben. Want het verzamelen van cijfers kan nooit een 

doel op zich zijn. Toch is het nuttig om te weten hoe de 

ontwikkeling van een leerling zich in relatie tot haar/

zijn leerlijn verhoudt.

Eerder hebben we al duidelijk gemaakt dat het 

kritische, onderzoekende gesprek een heel 

belangrijke plek inneemt in de manier waarop we 

zicht houden op onze beweging. Niet alleen gaan 

we intern met elkaar, bestuur, medewerkers, ouders, 

medezeggenschapsraden en raad van toezicht in 

gesprek over ons onderwijs, maar ook met partijen in 

onze omgeving: partners, stakeholders. En natuurlijk 

discussiëren we met onze leerlingen over wat zij van 

hun school vinden, welke ideeën zij hebben over hoe 

het anders, beter kan, welke opgaven we kunnen 

oppakken. Zo is het weetsysteem niet alleen een 

manier om de in gang gezette ontwikkeling te borgen, 

maar is het op zichzelf ook onderdeel van de SaKS-

Beweging.

De belangrijkste uitgangspunten van het weetsysteem 

op een rij:

1.  Ons weetsysteem past binnen de filosofie van de 

Beweging, stimuleert/faciliteert die beweging, is dus 

ook een dynamisch systeem.

2.  Ons weetsysteem past in een open, 

experimenterende cultuur, waarin fouten maken 

mag, maar waarin we wel leren van onze fouten.

3.  We werken in ons weetsysteem met een harde kant 

(de praktijk toetsen aan diverse wet- en regelgeving, 

financiële continuïteit, CAO), maar de manier 

waarop wij de beweging evalueren kenmerkt zich 

vooral door kritisch zoeken, denken en beschouwend 

waarderen. Op vaste momenten (jaarplancyclus, 

trimesterrapportages) en op flexibele momenten 

verzamelen we informatie over onze ontwikkeling. 

We duiden en waarderen informatie en data en 

trekken conclusies over waar we staan en hoe we 

ons ontwikkelen (leerlingen, medewerkers, team, 

directie, scholen, SaKS). Dat doen we in een open 

dialoog met elkaar. Van daaruit bewegen we verder, 

bepalen/ herzien we onze richting, ondernemen we 

actie.
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4.  Professionele ruimte Naast het gebruik van een 

aantal organisatie-brede instrumenten, zijn de 

directeuren samen met hun teams vrij in de wijze 

waarop zij de ontwikkeling van hun leerlingen 

en hun school volgen en borgen en welke 

instrumenten10 zij daarbij inzetten. Het bestuur 

doet in dat kader een beroep op de professionele 

kwaliteiten van directie en teams. Kernwaarden 

en richtsnoeren vormen samen met de wettelijke 

eisen (kerndoelen, deugdelijkheidseisen, veiligheid, 

medezeggenschap, CAO) de bandbreedte van de 

professionele ruimte.

5.  De dialoog, het goede gesprek, is misschien wel het 

belangrijkste instrument in het weten/ er op kunnen 

vertrouwen dat het goede gebeurt een centrale 

plaats in binnen SaKS. In die dialoog staan vooral 

de ontwikkelingen en ambities op schoolniveau 

centraal en wordt betekenis gegeven aan 

verzamelde data. In een dialoog gaat het niet alleen 

om zenden, maar om echt in contact staan met 

elkaar. In de beweging van SaKS vindt die dialoog 

op alle niveaus en met in- en externe doelgroepen 

plaats. We voelen ons verantwoordelijk voor de 

kwaliteit van ons onderwijs, van onze leerkrachten, 

van onze scholen, nemen die verantwoordelijkheid 

ook en leggen graag verantwoording af aan onze in- 

en externe stakeholders. De dialoog zetten we dus 

ook nadrukkelijk in voor het volgen van de voortgang 

en realisatie van de bovenschoolse SaKS-opgaven.

10  Let op: “Instrument” is een breed begrip! Het kan gaan om 

vragenlijsten, audits, metingen, observatie-instrumenten, 

toetsen, interviews, kijkwijzers, discussies, gesprekken, 

enz. SaKS- scholen kunnen putten uit een arsenaal van 

instrumenten.



Na een periode waarin de focus binnen SaKS voor 

een belangrijk deel lag op het op orde krijgen van 

het “huis”, hebben we ons in 2017 vol energie gericht 

op het Bewegen naar de toekomst. In verbinding 

met elkaar, met onze omgeving en vanuit de sterke 

overtuiging dat het anders kan en moet in het 

onderwijs. Diverse ontmoetingen en gesprekken 

leverden een prachtige verzameling aan bouwstenen 

op voor onze SaKS-Beweging.

Worden wie je bent:

“Juist in een wereld die voortdurend verandert, is het 

zo belangrijk om te weten wie je in de kern zelf bent.”

De beweging die we maken zou je kunnen omschrijven 

als een zoektocht naar het best passende antwoord op 

de vraag naar hoe je kunt worden wie je bent. De focus 

van de beweging ligt niet op een vaststaand eindpunt, 

maar op het samen uitvinden, het uitzoeken en het 

buiten de kaders denken om.

Naast onze kernwaarden hebben we in dit traject drie 

richtsnoeren vastgesteld die richting geven aan de 

Beweging van SaKS en die onze scholen met elkaar 

verbinden:

1. Bewegen naar Eigenaarschap

2. Ontdekken en ontwikkelen van talenten

3. Samenwerken en verbinden

Voor de kinderen hebben we de richtsnoeren vertaald 

in een spannend en interactief verhaal – Isla Espiral- 

waarin zij aan de hand van dillema’s zelf richting geven 

aan de avonturen van de hoofdpersonen. Het verhaal 

ontwikkelt zich gedurende de komende jaren en loopt 

mee met de Beweging van SaKS.

Je zou kunnen zeggen dat het drijfwiel van de 

Beweging van SaKS  de “intrinsieke motivatie” 

van mensen (volwassenen en kinderen) is. De 

sturingsfilosofie richt zich dan ook sterk op het 

vervullen van de drie basisbehoeften die gekoppeld 

zijn aan die intrinsieke motivatie: relatie, competentie, 

autonomie.

2.1 Terugblik strategisch traject 
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2.2 Bewegen in 2018 / Bewegen in 2019

In oktober en november 2018 hebben de directeuren 

in het DIRO teruggekeken op De Beweging in 2018 en 

vooruitgekeken naar 2019. Met de volgende uitkomst:

Schoolniveau

Scholen hebben de ruimte om hun eigen beweging 

langs de richtsnoeren maken. Dat betekent dan 

ook dat we in 2018 zien dat elke school een eigen 

ontwikkelingsfase en dus ook eigen prioriteiten kent. 

Waar de ene school versnelt, bijvoorbeeld als het gaat 

om talentontwikkeling van leerlingen, is het soms 

nodig om op een andere school te vertragen, om heel 

bewust stil te staan bij waar je als team naar toe wilt, 

bij wat effectief is en wat niet.

We zijn nog maar net op weg en het is lastig om 

nu al een algemeen beeld te schetsen van de 

ontwikkeling op alle scholen. Daarmee doen we ook 

geen recht aan die ontwikkeling. We constateren in 

elk geval dat eigenaarschap op alle scholen een sterk 

thema is en ook steeds meer zichtbaar wordt in het 

functioneren van schoolteams. Ook kinderen oefenen 

in eigenaarschap. De mate waarin verschilt sterk per 

school. Op alle niveaus (tussen leerkracht-leerling, 

directeur-team) is er sprake van het zoeken naar een 

goede balans tussen sturen en loslaten.

Steeds meer groepsdoorbrekend werken is zichtbaar 

en ook  talentontwikkeling is op alle scholen en vooral 

op leerkrachtniveau een belangrijk thema.  Elke school 

geeft zelf vorm aan de manier waarop ouders worden 

betrokken bij de ontwikkeling van hun kinderen en 

besteedt daar actief aandacht aan. Een uitdaging 

is om ouders niet alleen primair te betrekken bij de 

ontwikkeling van hun eigen kinderen, maar ook en 

meer bij de Beweging van de school zelf.

In de trimesterrapportages doen directeuren verslag 

van de ontwikkelingen op hun scholen. De Directie-

sessie van oktober ’18 maakte duidelijk dat er behoefte 

is aan een duidelijke koppeling tussen de inhoud van 

de trimesterrapportage en de richtsnoeren. Ook het 

meer inhoudelijk met elkaar delen en uitwisselen over 

hoe het gaat op de scholen gaat meer plaatsvinden. 

Ondersteunen en stimuleren op SaKS-niveau

In 2018 zijn we van start gegaan met een aantal 

samenhangende projecten die de SaKS-Beweging 

ondersteunen:

A. Anders organiseren

B.  Pioniers actief ondersteunen

C. Leidinggevenden ondersteunen in hun rol

D.  De Beweging van binnen naar buiten brengen, 

actief verbinden met partners
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We geven een korte beschrijving van de ontwikkeling in 

2018 en laten zien welke accenten we in 2019 binnen 

elk project gaan leggen:

A. Anders organiseren

2018:

Een team van zeer gemotiveerde leerkrachten is 

onder externe begeleiding op zoek gegaan naar de 

behoefte van collega’s achter de vraag naar “tijd 

en geld” (in relatie tot werkdrukvermindering) en 

naar mogelijkheden om het onderwijs anders te 

organiseren. Uit die zoektocht kwamen 5 belangrijke 

“actiepijlers” naar voren: 

(1) administratie en ict, (2) autonome keuzes kunnen 

maken, (3) het gebouw (flexibiliteit), (4) passend 

onderwijs en (5) goed samenwerken met zorgpartijen 

(zie ook figuur bij paragraaf 3). 

Opbrengsten van het project tot nu toe:

Op alle scholen is het gesprek gaande over werkdruk, 

werkplezier en de effectiviteit van wat we doen. Het 

grootste effect van “Anders Organiseren” zit in de 

mindset van leerkrachten. Er wordt meer en meer 

de link gelegd tussen anders organiseren en het 

benutten van talenten: hoe zorg je ervoor dat je met 

de talenten en kwaliteiten die je in huis hebt anders 

gaat organiseren en taken anders gaat verdelen. 

Het vertalen van de nieuwe mindset naar ideeën en 

handelen in de praktijk blijkt een pittige opgave te zijn. 

Een belangrijk vraagstuk in dat kader is bijvoorbeeld 

hoe je verschillende leerlingen kunt bedienen in de 

beperkte tijd die je als leerkracht hebt.

2019:

In 2019 blijft “Anders Organiseren” een belangrijk 

thema dat we gezamenlijk aandacht blijven 

geven, in dialoog en op verschillende niveaus. De 

studiemiddag in oktober 2018 stond vooral in het 

teken van de eerste drie van de eerder genoemde 

actiepijlers. De andere pijlers – het gebouw en de 

samenwerking met zorgpartijen - staan in de eerste 

helft van 2019 centraal. Het is zaak om in 2019 de 

ideeën die we tot nu toe hebben verzameld echt te 

gaan vertalen in actie, o.a. met ondersteuning van de 

beschikbare werkdrukmiddelen, en om een koppeling 

te maken met HR-projecten. Daarin willen we vooral 

insteken op rollen en talenten in relatie tot Anders 

Organiseren. Het team “Anders Organiseren” zou in 

2019 meer concrete praktijkvoorbeelden en tools 

kunnen aanbieden. Vanuit het project Strategische 

personeelsplanning is onlangs de tool “Rollen” 

ontwikkeld om teams in 2019 te helpen te werken 

vanuit rollen (met bijbehorende ODC-competenties) in 

plaats van taken.
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B. Ondersteunen van pioniers

   

2018

Pioniers zijn de mensen die eigenaarschap pakken 

en “op hun talent zitten”. We koesteren onze pioniers 

en willen ze actief ondersteunen. Van de pionierspot 

in 2018 is veelvuldig gebruik gemaakt; ear coaching, 

bewegend leren, lesontwikkeling rondom tweede taal, 

mediawijsheid en meer!

2019

Ook in 2019 willen we dicht bij de pioniers gaan staan 

en meer dan in 2018 aandacht besteden aan lopende 

initiatieven. We willen inspiratie, ervaringen en 

opbrengsten meer met elkaar delen en pioniers hun 

verhaal laten vertellen. De directeuren en de SaKS-

academie kan daarin een belangrijke rol vervullen.

C. Leidinggevenden ondersteunen in hun rol

2018

In 2018 hebben we (aankomende) leidinggevenden 

ondersteund in hun rol door o.a.: coaching van de 

directeuren, te werken aan het thema “collectief 

leiderschap, invoering van wekelijkse intervisie 

tussen directeuren en het voortzetten van de 

leiderschapsexpeditie. De uitwisseling tussen 

directeuren is een grote inspiratiebron en smaakt 

naar meer. We zien verder dat deelname aan 

de Leiderschapsexpeditie leidt tot persoonlijke 

ontwikkeling en tot meer strategisch denken van 

deelnemers.  

2019

We willen het leiderschap binnen SakS blijvend 

verstevigen en de leiders in onze organisatie meer 

betrekken bij de strategische ontwikkelingen. Daarin 

is het van belang om leiders te verbinden en verder 

te laten kijken dan hun eigen school. We zullen 

onderlinge uitwisseling van kwaliteiten en expertise 

aanmoedigen.

Ook vinden we het belangrijk om zicht te blijven 

houden op medewerkers die de leiderschapsexpeditie 

hebben gevolgd en om in de praktijk gebruik te 

maken van de talenten die we in huis hebben. Een 

van de aandachtspunten daarbij is het stimuleren 

van de verbinding tussen behoeften van scholen en 

kwaliteiten van medewerkers. Wij denken dat een 

dynamische match tussen organisatievraagstukken 

en het potentieel van mensen een impuls zal geven 

aan de ontwikkeling van beide.  In 2019 willen we 

bovendien meer inzetten op het inhoudelijke gesprek 

en uitwisseling tussen de directeuren èn kwaliteiten 

binnen de directeurengroep in het kader van ‘collectief 

leiderschap’ beter in beeld brengen en benutten
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D. Beweging van binnen naar buiten doortrekken,   

 actieve verbinding met partners

2018

In het doortrekken van de Beweging van SaKS naar de 

buitenwereld heeft de bestuurder vooral het voortouw 

genomen, o,a. via:

•  oprichten van initiatief “Leve het Onderwijs”  

(samenwerking van besturen met vergelijkbare 

filosofie)  https://levehetonderwijs.nl

•  deelname aan de landelijke cockpitgroep rond  

transitie (nEDshift)

•  lidmaatschap algemeen bestuur PO-raad. Op alle 

scholen is sprake van verbinding met partners 

(zie trimesterrapportages). Op De Driemaster 

heeft in 2018 een succesvol reputatieonderzoek 

plaatsgevonden onder stakeholders. 

2019

Ook in 2019 blijft het doortrekken van de Beweging 

naar buiten belangrijk. Daarvoor is het nodig ons 

verhaal overal te blijven vertellen, uit te leggen 

waarom we doen wat we doen en daarin ook actiever 

(en wellicht creatiever) dan nu ouders betrekken. Het 

thema verbinding en samenwerking zou op de scholen 

meer uitgediept kunnen worden. Wij geloven dat als we 

onze energie blijven richten op verbinding er vanzelf 

hele mooie dingen gebeuren!

We nemen met onze scholen in 2019  een optie op 

uitbreiding van het reputatie/ stakeholders-onderzoek.

 

De dialoog met stakeholders SaKS-breed is een 

belangrijk onderdeel geweest van ons strategisch 

traject en van ons Weten (zie Weetsysteem). 

Halverwege onze strategische periode, eind 2019, 

willen we samen met in- en externe stakeholders kijken 

hoe we bewegen en waar we staan. Aan de ene kant 

vertellen we via die dialoog over onze Beweging, aan 

de andere kant helpt de dialoog ons ons onderwijs 

verder te ontwikkelen. 



2.3 Opgavengestuurd werken en opgaven in 2019

Om de richtsnoeren om te zetten in activiteiten 

hebben we in 2018 in het project Anders Organiseren 

geoefend met opgavengestuurd werken. Niet alleen 

in dit project, maar ook rondom andere vraagstukken 

en thema’s (bijvoorbeeld project Isla Espiral) zien we 

dat we langzaam wegbewegen van een traditionele 

en meer hiërarchische  manier van (uit)werken. We 

stoppen energie in het zoeken naar antwoorden op 

vraagstukken die er voor ons echt toe doen. En we 

bewegen meer en meer naar een werkwijze waarbij 

we appelleren aan betrokkenheid en talenten van 

mensen. Gelijkwaardigheid van deelnemers is daarin 

uitgangspunt.

De voortgang van alle projecten/ opgaven is 

opgenomen in de trimesterrapportages. In 2019 gaan 

we bewust kijken welke projecten zich echt lenen voor 

de opgavegestuurde aanpak. We omarmen de principes 

van opgave gestuurd werken, maar willen in de 

komende jaren vanuit die principes vooral onze eigen 

SaKS-werkwijze ontwikkelen.

Andere thema’s uit 2018- Functiebouwhuis, 

Leergemeenschappen, Zij- instroom, Digitaal dossier, 

POP-portfolio, Mediawijsheid, Inwerk-programma, 

Functiebouwhuis, S@m- zijn ofwel geïntegreerd in 

andere opgaven of verplaatst naar de jaarplanning 

van het SaKS-plein (borging, maar geen nieuwe 

ontwikkeling). 

Belangrijk aandachtspunt voor 2019 is dat directeuren 

veel meer communiceren over de voortgang van 

de projecten, uitwisselen en delen (zie ook eerder 

opmerking over werkwijze trimesterrapoortage). Ook 

willen we in alle projecten bewust meenemen of en 

hoe we leerlingen kunnen betrekken.

De  opgave-thema’s die in 2019 nadrukkelijk 

terugkomen en die we doorontwikkelen of 

andere accenten gaan geven:

•  Isla Espiral. Kinderen en leerkrachten zijn 

enthousiast en actief betrokken bij het verhaal 

Isla Espiral. Het verhaal ontwikkelt zicht 

doorlopend. Scholen kiezen hun eigen tempo, 

waarbij ze er rekening mee moeten houden 

dat er paar jaar zo’n 3 à 4 poorten beschikbaar 

komen.

•  Kapablo. Dit observatie-instrument is 

duidelijk ondersteunend aan de competentie-

ontwikkeling van medewerkers. De aandacht 

rond Kapablo is in 2018 wat verslapt en staat in 

2019 als topic op de agenda van het DIRO

•  Aansluiting PO-VO. Het is belangrijk om het VO 

mee te nemen in de Beweging die we maken 

(zie ook doortrekken van Beweging van binnen 

naar buiten). Er zijn allerlei initiatieven gestart 

op schoolniveau en deze moeten in 2019 meer 

met elkaar verbonden worden.

•  Strategische personeelsplanning en 

Talentontwikkeling. Deze opgaven zullen in 

2019 samen gekoppeld worden aan het Anders 

Organiseren en draaien o.a. om het optimaal 

inzetten van medewerkers, het benutten van 

talenten en aantrekkelijk werkgeverschap.
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2.4 Update Weetsysteem; het Weetstelsel

De dialoog, dat goede gesprek, is misschien wel het 

belangrijkste instrument in het weten/ er op kunnen 

vertrouwen dat het goede gebeurt binnen SaKS. In 

de afgelopen periode hebben we ook gezocht naar 

andere instrumenten die binnen de principes van 

het weetsysteem passen. Dat was eerlijk gezegd 

een worsteling en die zoektocht stagneerde dan ook 

enigszins in 2018. We zijn tot het inzicht gekomen dat 

die stagnatie vooral voortkwam uit oud denken en dus 

uit het idee dat we een vervanging moesten hebben 

voor het oude verantwoordingssysteem.

Als we dat oude denken durven loslaten, dan kunnen 

we heel dicht bij onszelf blijven en bij de kern van 

de sturingsfilosofie van SaKS. Het Weetstelsel is 

dan gestoeld op het rotsvaste vertrouwen dat als we 

optimaal faciliteren in randvoorwaarden - en dus niet 

op een vooraf vastgesteld doel of de bekende stip op 

de horizon- er vanzelf het mooiste resultaat ontstaat. 

Zonder de beweging van SaKs onbeheerst te laten zijn, 

is er veel ruimte en vrijheid in het bewegen. Bijsturen 

gebeurt door beschouwend te waarderen in het 

moment: door optimale aandacht en energie te richten 

op wat goed werkt en te onderzoeken hoe we dat wat 

werkt kunnen versterken.  

In bijlage 3 van onze Strategische richtsnoeren 

hebben we duidelijk gemaakt hoe we kritisch 

en scherp blijven op onze Beweging en op de 

effecten daarvan in de praktijk. We hebben de 

term “weetsysteem” geïntroduceerd als alternatief 

voor een te eenzijdige nadruk op meten en op 

standaardnormen. Het weetsysteem hangt direct 

samen met de sturingsfilosofie van SaKS, waarin 

niet op output gestuurd wordt maar veel meer op het 

proces. Want als het proces goed is, alle elementen 

kloppen, dan ontstaat ook vanzelf het goede. Om deze 

reden hanteren we vanaf nu de term “Weetstelsel”. 

Door de definitie hiervan; een geheel van organen dat 

eenzelfde verrichting uitvoert, een meer treffende term 

om te kunnen omschrijven ‘hoe wij weten’. 

We hebben in de afgelopen jaren geconstateerd dat 

de uitslagen van eindtoetsen zeer grillig zijn en niet 

aansluiten bij wat er echt op de scholen gebeurt. Er 

is in onze visie een discrepantie ontstaan tussen het 

ontstaan van de goede dingen op de scholen en het 

systeem van indicatoren waarop de kwaliteit van ons 

onderwijs beoordeeld wordt. Daarom leggen we ons in 

het kijken naar ons onderwijs niet vast op een externe 

beoordeling, maar waarderen we ons onderwijs op 

onze eigen wijze. We kennen daarbij geen waarde toe 

aan toetsresultaten op zich; in elk geval niet aan scores 

op een eindtoets. Een toetsresultaat wakkert in het 

uiterste geval nieuwsgierigheid aan en nodigt uit tot 

het stellen van vragen, tot gesprek. Zonder oordeel. 
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Essentieel is dat het op alle lagen in de SaKS-

organisatie, op elk moment van de dag, gaat om 

het vervullen van de drie basisbehoeften relatie, 

competentie en autonomie. Dat is de kern van de 

manier waarop we in beweging zijn gekomen en in 

beweging willen zijn en waar we dus altijd op inzetten. 

Voor het bestuur blijft er dan één centrale vraag over 

die we op alle niveaus voortdurend moeten kunnen 

beantwoorden: 

Hoe geeft iedereen binnen SaKS vorm aan het 

bevorderen van relatie, competentie, autonomie,  

waar blijkt dat uit en wat zeggen anderen daarover?

In het voorwerk dat we gedaan hebben in de 

ontwikkeling van ons Weetstelsel ligt al een mooie 

basis voor het met elkaar verder praten over en 

uitdiepen van die centrale vraag in 2019. Iedere 

school gaat zelf aan de slag met het nadenken over 

de antwoorden op de centrale “weet-vraag.” We 

vertrouwen er op dat als we hier onze energie op 

richten en de elementen kloppen, de leerlingen zich 

intrinsiek gemotiveerd voelen en de goede dingen 

zullen ontstaan. 

Vertrouwen is het startpunt. Wat vanuit vertrouwen en 

ruimte kan ontstaan en mag groeien is zoveel mooier 

dan datgene wat je vooraf kunt bedenken. 


