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Voorwoord
Een nieuw plan, een nieuwe koers! Tot stand gekomen via een mooi proces. De
wens om steeds meer mensen betrokken te maken bij de totstandkoming van dit
plan, daaraan hebben we recht kunnen doen. Dit plan bouwt verder op wat is
ingezet. Maar we hebben ook nieuwe afslagen genomen. Op basis van ervaringen,
nieuwe inzichten en nieuwe kennis zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Ook de
laatste uitkomsten over kansen(on)gelijkheid in het onderwijs heeft ons niet
onberoerd gelaten. Ik hoop van harte dat de strategische ambities aansluiten bij de
verwachtingen. Dat deze ambities ons helpen de komende vier jaar dezelfde taal te
spreken, dat we ons zo verder te kunnen ontwikkelen, onderzoekend blijven en de
opgedane kennis delen. Voor het beste onderwijs aan onze leerlingen!
Met genoegen en vertrouwen in de komende tijd presenteer ik dit nieuwe
uitdagende Strategisch Beleidsplan.
Hans Greidanus

Verantwoording totstandkoming SBP
Dit SBP is op basis van een stappenplan tot stand gekomen. Diverse inhoudelijke sessies over onze
identiteit, onze huidige sterke en zwakke kanten en de maatschappelijke ontwikkelingen geven de
kaders voor dit plan. Directeuren, leerkrachten (themadag), leerlingen, bestuur, GMR en externe
stakeholders hebben input geleverd voor de inhoud van dit plan. De besprekingen waren op basis
van evaluaties en door allen relevant geachte thema’s. Deze hebben een strategische uitwerking
gekregen. De directeur-bestuurder heeft bij alle relevante partijen breed draagvlak vastgesteld
voor de inhoud. Ook heeft dit SBP de formele instemming gekregen.
Opbouw
o Fundament en strategie
o Relevante ontwikkelingen
o Strategische koers
o Personeelsbeleid
o Levend houden van het Strategisch beleidsplan
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Wie we zijn!

PCBO Leeuwarden e.o. – wie zijn wij?
PCBO Leeuwarden e.o. is verantwoordelijk voor het onderwijs op 16 basisscholen. De scholen zijn
gesitueerd op 17 locaties, verspreid over Leeuwarden, Wirdum, Grou, Akkrum, Aldeboarn en
Stiens. Na 153 jaar een vereniging te zijn geweest met groei vanuit diverse fusies, heeft de
Algemene ledenvergadering op 2 juli 2019 besloten de verenigingsvorm om te zetten in een
stichtingsvorm. De Governance krijgt nog invulling volgens het zgn. one-tiermodel, één bestuur
met toezichthouders en dagelijks bestuurder. De komende planperiode wordt gekeken of
aanpassing hiervan wenselijk is.
Op de Centrale Dienst is sprake van een duidelijke bestuurs- en managementstructuur en van
goede werkprocessen met positieve resultaten, beheersbare uitgangspunten met modellen,
sturing, vertrouwen en transparantie. De personele en salarisadministratie, alsmede alle
financiële zaken, worden door eigen stafmedewerkers uitgevoerd.
De onderwijsinspectie heeft in het najaar van 2018 geconstateerd dat er binnen de organisatie
constructief, professioneel en transparant overleg wordt gevoerd, ook met de GMR. Een goede
basis om in dit nieuw en gedragen SBP de koers voor de komende planperiode vast te stellen.
Organisatie- en communicatiemodel stichting

Het INK-model (zie bijlage 1)
Het INK-model gebruiken we om de duidelijke organisatiegebieden (domeinen) en
resultaatgebieden uit te werken. Ook maken we de ontwikkelingscyclus van Plan-Do Check-Act zo
zichtbaar. Deze worden door de scholen ook gehanteerd bij het schrijven van het jaarverslag.
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Waar komen we vandaan?

Evaluatie 2015-2019
Hieronder de strategische ambities vorm gegeven binnen het INK-model.

Een paar relevante punten uit de evaluatiegesprekken/peilingen:
Leiderschap
Opbrengsten:
o Gezamenlijke scholing op basis van de thema’s “Persoonlijk Leiderschap”, “Leiding geven aan
Verandering“ en “Toekomstgericht Onderwijs”.
o De directeuren werken aan PCBO-beleid in werkgroepen, aan versterking professionaliteit op
school, aan een gesprekkencyclus op basis van ontwikkeling, aan gedeeld leiderschap, aan
werken met veranderteams.
Aandacht gevraagd voor:
o Verdere borging en voor versterking professionaliteit met balans tussen ziel en zakelijkheid.
High Performance Teams
Opbrengsten:
o Scholingsplannen; veranderteams; expertisegroepen; PCBO-scholingen; werken conform de
HGPD-cyclus. We zetten in op ontwikkelgesprekken met scholingswensen in plaats van op
het lerarenregister.
Aandacht gevraagd voor:
o Kennis delen op alle niveaus met een uitdagende systematiek, visie op een didactiek van
kennis en effectieve instructie, onderzoek om te gaan werken met en conform Professionele
leergemeenschappen (PLG’s), onderwijs anders organiseren, perspectief
onderwijsassistenten en lerarenondersteuners, vorming IKC-teams.
5

School as learning studio in the community
Opbrengsten:
o De IKC-ontwikkeling ligt inhoudelijk en qua nieuw/verbouw op koers. PCBO wordt gezien, het
belangstellingspercentage leerlingen blijft ongeveer gelijk (34%) en ook worden we door de
pers gevonden. We hebben in de plattelandskernen oor en oog om duurzaam basisonderwijs
te garanderen en werken daartoe samen met andere denominaties. Er is met relevante
partijen in de wijk en aanbieders van sport en cultuur een goede samenwerking.
Aandacht voor:
o Versterken van partnerschap met de ouders.
Students as leading learners
Opbrengsten:
o Leerlingen worden meer betrokken bij de leerdoelen, er zijn kindgesprekken en er wordt
steeds meer gebruik gemaakt van portfolio’s. Uitdagend en betekenisvol onderwijs krijgt
steeds beter vorm. Ook de bewustwording dat kennis daaraan vooraf gaat.
Aandacht voor:
o We zijn kritischer t.o.v. gepersonaliseerd leren en moeten dit containerbegrip definiëren. De
leerkracht doet ertoe en kent de leerlijnen, er is een duidelijke visie op ICT waarbij divices als
ondersteunend en niet als doel worden ingezet. Wetenschappelijk onderzoek moet daarbij
ondersteunend zijn. Kennis van de hersenontwikkeling gedurende de voor, vroeg en
basisschoolperiode is cruciaal en ondersteunend bij onderwijskundige inrichting en beleid.
Processen
Opbrengsten:
o Er ligt beleid Passend Onderwijs en werken volgens HGW/HGPD heeft een goede aanzet
gekregen. Het PCBO-Ondersteuningsteam is in balans, levert kwaliteit en ondersteunt de
scholen.
Aandacht voor:
o Borging.
Waardering
Opbrengsten:
o Ouders, leerlingen, medewerkers geven gemiddeld een ruim voldoende waardering voor
PCBO als organisatie en voor de school. De 3-jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken
ondersteunen dit beeld. Het inspectiebezoek geeft een positief beeld over de organisatie met
een ‘goed’ voor de kwaliteitscultuur.
Aandacht voor:
o Communicatie (in brede zin); het en wanneer opstellen van ontwikkelingsperspectieven
(OPP’s) en de betrokkenheid van ouders daarbij; verwachtingsmanagement.
High Performance Schools (HPS)
o HPS was een uitdagende duiding met ambities om de organisatie met de scholen op een
hoger plan te tillen aan de hand van een aantal ontwikkelthema’s. HPS komt uit Canada en is
onder leiding van o.a. Michael Fullan en Andy Hardgraves, via CBE Group Amsterdam in
Nederland gepresenteerd. Het heeft ons geholpen om te komen waar we nu staan. De wens
vanuit de organisatie is om HPS en de daaraan gerelateerde Engelse terminologie nu te
wijzigen in ‘Hollandse Nieuwe’. Daaraan hebben we gehoor gegeven.
In de bijlagen 2 en 3 scores uitkomsten directies, teams, GMR en Bestuur.
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Fundament van de Strategie

Identiteit, missie, visie, kernwaarden en motto
3.1
De christelijke identiteit
PCBO Leeuwarden e.o. is een stichting voor protestants christelijk basisonderwijs. Het
bestaansrecht is gelegen in deze identiteit, welke de basis en een bindend element vormt voor
het onderwijs op onze scholen. Onze normen en waarden baseren we op de “Tien Woorden” die
dienen als richtinggevers. We laten ons vanuit de Joods-Christelijke traditie inspireren door de
Bijbelverhalen, verhalen over God en mensen die we gebruiken als leer- en spiegelverhalen.
Hierin worden we opgeroepen betrouwbaar nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we in
een bezield verband samenleven in onze schoolorganisaties en de kinderen een brede vorming
bieden en begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in een snel veranderende
samenleving. Met oprechte aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn.
Onze woorden hierbij: Door zijn, zien en gezien worden ervaar je verbinding. Je wordt bij naam
gekend!
3.2
De missie van PCBO Leeuwarden e.o.
Onze missie richt zich op een combinatie van twee belangrijke eenheden: onze identiteit en de
toekomst van onze leerlingen. Daarbij werken we vanuit onze innerlijke kracht (onze identiteit,
onze visie en onze expertise) die we omzetten in externe kracht (onze kwaliteit). Beide krachten
worden ingezet voor het beste onderwijs, het ontwikkelen van talent en het creëren van
maximale mogelijkheden.
Dat onze identiteit de kwaliteit van onze scholen versterkt, is zichtbaar in de vijf sterk onderling
samenhangende dimensies: de levensbeschouwelijke, de pedagogische, de onderwijskundige, de
maatschappelijke en de organisatorische.
Onze missie luidt: Identiteit en kwaliteit versterken elkaar voor het toekomstperspectief van onze
leerlingen!
3.3
De visie van PCBO Leeuwarden e.o.
Onze missie is uitgewerkt in een visie waarmee we aangeven hoe we vanuit onze identiteit
verbinding zoeken met ontwikkelingen vanuit de samenleving en welk perspectief we daarmee
willen realiseren.
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder van primair onderwijs. Zij geeft hoogwaardig,
innovatief en gedegen onderwijs vanuit een christelijke identiteit, waardengedreven en met
aandacht voor de talenten van ieder kind. Het hebben van hoge verwachtingen en realiseren van
kansengelijkheid zijn daarbij een belangrijk startpunt. Nieuwe uitdagingen worden benut voor het
beste onderwijs in een inspirerende en veilige omgeving. De organisatie is een betrouwbare partij
voor zowel ouders, leerlingen, personeel, partners en andere stakeholders waarmee wordt
samengewerkt.
Dus: Optimaal onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, oog voor talent en oprecht
aandacht voor iedereen!
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3.4
De kernwaarden van PCBO Leeuwarden e.o.
Onze visie en identiteit vertalen we in de volgende kernwaarden:
1. Betrouwbaar
Een belangrijke waarde voor ons handelen is betrouwbaarheid; dit vertaalt zich in integriteit en
zorg en aandacht voor elkaar (solidariteit), maar ook in een kwaliteitsgarantie voor goed
onderwijs. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
2. Kwaliteit
We zijn continue op zoek naar het best passende voor iedereen. Met oog voor de gemeenschap
en haar eigenheid werken we goed samen met relevante partners. De onderwijscontext is
optimaal en passend bij de visie op onderwijs.
3. Professioneel
Er wordt gericht gewerkt aan professionalisering van medewerkers en een professioneel klimaat.
De medewerkers zijn trots op hun werk binnen deze organisatie. Vanuit een intrinsieke motivatie
vindt er ontwikkeling plaats.
4. Verbinding
Energie die bestaat tussen mensen als ze zich oprecht gezien, gehoord en gewaardeerd voelen,
wanneer ze kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.
5. Gastvrij
Positief, hartelijk en warm in het onthalen van kinderen, ouders, medewerkers, gasten, relaties en
stakeholders; het zich kunnen verplaatsen in de ander; welkom voelen; gezien en serieus
genomen worden.
6. Verwondering
Door verwondering ervaar je dat niets vanzelfsprekend is. Verwondering is het begin van de
wijsheid. In de verwondering worden ‘de dingen’ betekenisvol. Wij bieden hiertoe ruimte en
context en stellen trage vragen.
3.5
Het motto van PCBO Leeuwarden e.o.
Onze missie, visie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto:
Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!
3.6
Wat bindt ons in de stichting, meer dan alleen de christelijke identiteit
Op bestuursniveau zien alle medewerkers elkaar drie keer per jaar tijdens gezamenlijke
bijeenkomsten: bij de start van het schooljaar, tijdens de kerstborrel en tijdens de themadag.
Onze identiteit wordt daar ook beleefd in ontmoeting en toespraken.
Op alle niveaus binnen de stichting is het van belang jaarlijks de tijd te nemen voor een dialoog
over de identiteit, hoe beleefd, hoe geïnspireerd, hoe uitgedragen.
PCBO is een veelkleurige organisatie waarbij de christelijke identiteit ons verbinding geeft.
Veelkleurig zijn we door scholen in stadswijken en dorpen. Door de diversiteit van de stadswijken:
van wijken met gemiddeld hoger opgeleide ouders tot aandachtswijken. Dat vraagt om passend
onderwijs. We hebben een school met een Daltonconcept (Albertine Agnesschool) en een school
voor hoogbegaafde kinderen (Klaverblad-HB).
Het is door onze diversiteit belangrijk in dit SBP de koers voor alle scholen uit te zetten voor de
komende vier jaar en daarbij ook te hechten aan eigenheid van de scholen. Meer dan ooit is er
behoefte aan een gezamenlijke heldere visie op goed onderwijs: hoe in elke specifieke context het
beste uit kinderen kan worden gehaald en hoe kansengelijkheid invulling krijgt.
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Binding bestaat ook in het leren van elkaar. De behoefte is uitgesproken om kennis te delen op
diverse manieren. Dit gaan we (meer) doen door:
o Kennis en vakmanschap koppelen aan de visie op onderwijs
o Scholing clusteren
o Het benutten, stimuleren en spreiden van talenten
o Een podium om kennis te delen; naast bijeenkomsten een digitaal platform: bijv. SharePoint
en nieuwsbrieven; een organogram van scholen met per school specifieke
kwaliteitskenmerken.
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Relevante ontwikkelingen

Maatschappelijke, economische en onderwijskundige ontwikkelingen hebben effect op de vraag
naar het onderwijs dat wij verzorgen. Bij het vaststellen van een nieuw strategisch beleid is het
van belang deze ontwikkelingen voorafgaand aan een koersbepaling in kaart te brengen. Het zijn
ontwikkelingen die zowel op landelijk als regionaal en lokaal niveau relevant zijn voor de visie op
en inrichting van het onderwijs in deze planperiode.
4.1
Maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk niveau)
Religiositeit, spiritualiteit en multiculturaliteit
In de inmiddels Nederlandse seculiere samenleving staat door de migratie religie weer op de
agenda, ook in relatie met het bijzonder onderwijs. Steeds vaker wordt de vraag gesteld naar de
relevantie en het bestaansrecht van het bijzonder onderwijs en de vrijheid van onderwijs (art. 23
in de grondwet). Daarentegen ervaren we een “nieuw” zoeken naar zingeving en aandacht en
respect voor religiositeit, spiritualiteit, multiculturaliteit en seksuele diversiteit. Er is een
maatschappelijke dynamiek waarneembaar waarin meer aandacht is voor uiteenlopende
waarden- en normenpatronen in de samenleving, in combinatie met een sterkere behoefte aan
levensbeschouwelijke vorming/vorming in waarden en normen; met tegelijkertijd een politieke
verwachting dat scholen bijdragen aan burgerschapsvorming, kansengelijkheid en het voorkomen
van segregatie.
Sociale cohesie, samenlevingsvormen en gezinsstructuren
In de maatschappij ervaren we een afname van sociale cohesie. Ook is er sprake van een verdere
individualisering alsmede veranderende gezinsstructuren, (moeder-moeder of vader-vader,
samengestelde gezinnen, meer 1-oudergezinnen). We constateren meer sociale achterstanden en
(stille) armoede en de daarmee samenhangende problematiek en invloed op het welbevinden van
kinderen. Scholen krijgen in toenemende mate te maken met complexere situaties wat meer van
scholen en leerkrachten vraagt.
PCBO participeert in het Armoedepact van de gemeente Leeuwarden om met partners tot
ambitieuze en concrete afspraken te komen.
Kwaliteit
Het is van groot belang dat uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek mede een fundament
leggen onder wat goed onderwijs is en hoe dat vorm en inhoud te geven. Daarbij rekening
houdend met kansengelijkheid. We kijken van daaruit met een kritische blik naar de uitkomsten
van Curriculum.nu.
Politieke verwachtingen ten aanzien van verantwoording
Een verdere economisering en professionalisering van het onderwijs zijn waarneembaar, waarvan
het Techniekpact 2020 en de PISA-ranking voorbeelden zijn. Bij belanghebbenden bestaat steeds
meer behoefte aan informatie over resultaten die in staat stellen tot vergelijking van de school
met zichzelf in voorgaande jaren, of een vergelijking met andere scholen (benchmarking).
Onduidelijkheden over de bekostiging en ‘buffers’ bij besturen vragen des te meer om een
transparante verantwoording. Vanuit het onderwijs zelf en de sectororganisatie wordt al jaren
gepleit voor een adequate bekostiging om eigentijds en passend onderwijs te kunnen aanbieden.
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Nederland kan beter!
OESO1 2016 geeft op het gebied van onderwijs o.a. de volgende aanbevelingen:
1. Versterk de professionaliteit van docenten;
2. Ontwikkel een leiderschapsstrategie die professionele samenwerking en een cultuur van
continue verbetering promoot;
3. Verbeter de accountability en capaciteit van schoolbesturen en docententeams.
Maatschappelijke percepties op onderwijs
De status van het beroep van leraar moet het aanzien krijgen dat het verdient. In het onderwijs
wordt de basis gelegd voor kennis en vorming waarmee het kind de toekomst in kan stappen. Met
het vragen voor aandacht voor salarisverbetering en de vermindering van de werkdruk zijn er al
wat resultaten geboekt. Er is meer nodig om de aantrekkelijkheid en het aanzien van het beroep
te vergroten. De politiek reageert op incidenten en legt verantwoordelijkheden voor het oplossen
van maatschappelijke problemen bij de scholen neer. De kwaliteit van leerkrachten staat ook
maatschappelijk onder druk. De MBO-instroom wordt met toetsen ‘bewaakt’, de academische
PABO doet zijn intrede.
Lerarentekort
Daarnaast speelt, zeker nog deze planperiode, het lerarentekort met zorgelijke proporties. In
2022 wordt een tekort verwacht van ruim 4.100 fte en in 2027 een tekort van 11.000 (cijfers
Ministerie O,C en W). Daar wordt zo goed als mogelijk op ingespeeld door aantrekkelijk
werkgeverschap, anders organiseren, opwaardering en scholing binnen het functiegebouw en zijinstromers. Dit in samenwerking met Pabo’s, ROC’s en andere opleidingsinstituten.
Naast het lerarentekort is er sprake van een tekort aan schooldirecteuren. De verwachting is dat
dit tekort de komende jaren ook zal oplopen.

1

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband
van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De
aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te
stemmen.
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Scholing en registers
Na de invoering van het schoolleidersregister is er binnen de politiek een lange discussie geweest
over het lerarenregister. Besturen zijn verantwoordelijk voor een leven lang en passend leren van
haar personeel. Dit krijgt vorm via de gesprekkencyclus waar POP- en ontwikkelgesprekken deel
van uitmaken binnen een professioneel instrument. Verantwoording vindt door middel van dit
instrument en van scholingsplannen. Al het geld dat voor scholing binnenkomt wordt voor
scholing ingezet. PCBO laat het vrij aan leerkrachten zich aan te melden voor het lerarenregister.
Zelf levert PCBO geen gegevens aan. Wel hebben we geanticipeerd op het schoolleidersregister.
Op het moment van invoering was dit al passend bij de al ingezette en gezamenlijke
scholingstrajecten. Leiderschap doet er veel toe in alle facetten van schoolontwikkeling, inhoud
en personeel.
4.2.

Onderwijskundige ontwikkelingen (landelijk niveau)
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Passend onderwijs
Passend Onderwijs (1-8-2014) en de Transitie Jeugdzorg (1-1-2015) stellen het onderwijs voor
nieuwe mogelijkheden en uitdagingen. Er is een toenemende vraag naar speciale
onderwijsondersteuning voor leerlingen; en noodzaak tot en behoefte aan samenwerking van
scholen met zorg verlenende en pedagogische instellingen. Er moet aanzienlijk bezuinigd worden
op het sociaal domein van gemeentes en Passend Onderwijs doet als beheersmatig systeem geen
recht aan wat er echt nodig is. De groepsgrootte (bekostiging) en de verwijzingsstructuur, het
voorkomen van thuiszitters schreeuwen om aandacht.
Het PCBO-Passend Onderwijsbeleid, de Schoolondersteuningsprofielen (SOP) en het werken
volgens Handelings Gerichte ProcesDiagnostiek (HGPD) geven ons richting in handelen.
De focus op leren
We ervaren aan de ene kant de eisen die gesteld worden door politiek en samenleving vanwege
de ‘kenniseconomie’ met het accent op taal en rekenonderwijs; aan de andere kant is er een
groeiende behoefte aan ontwikkeling van vaardigheden (21st century skills) en brede vorming
(gezond, lichamelijk, sociaal-emotioneel, levensbeschouwelijk, sport en cultuur, etc.).
Onderzoeken tonen aan dat kansengelijkheid allereerst wordt bevorderd door een focus op leren
vanuit een passend didactisch model. Kennis gaat voor alles uit. De leerkracht is hierbij zeer
relevant. Daartoe is scholing nodig. Daarnaast is het kijken naar kinderen en het zien van talenten
een belangrijke (te ontwikkelen) vaardigheid bij leerkrachten.
ICT
We signaleren een sterke toename, grotere mate van beschikbaarheid en snellere omloop van
informatie via internet. Steeds meer zijn kinderen visueel ingesteld, mede door nieuwe media en
invulling dagbesteding. Het onderwijs moet een verantwoorde visie formuleren op het gebruik
van digitale leermiddelen en nieuwe media. Is er enerzijds aandacht voor meer boeiend,
betrokken, onderzoekend en zelfsturend leren, anderzijds wordt op basis van onderzoek
gewaarschuwd voor een overmatig toepassen van digitale leermiddelen hierbij. Tot welke
inzichten leidt dit? Wat is de relatie met de hersenontwikkeling van kinderen in verschillende
levensfases en hoe laten wij kinderen duurzaam leren met duurzaam leerrendement? Welke
verantwoordelijkheden liggen er bij ICT-gebruik in relatie tot ergonomie? Hoe dan ook is er ook
aandacht nodig voor het omgaan met sociale media en veiligheid. Aansluitend op dit strategisch
beleidsplan wordt een nieuw ICT-beleidsplan opgeleverd. Daarin wordt de visie op het gebruik
van ICT uitgediept. Scholing is ook hiervoor nodig: hoe verantwoord om te gaan met digitale
leermiddelen en sociale media. Bewustwording/bewustzijn van de huidige tijdgeest met sociale
media in relatie tot identiteit en opvoeding/vorming moet een belangrijk aandachtspunt zijn op
school.
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Global Goals en duurzaamheid
Belangrijke thema’s waar ook het onderwijs aandacht aan moet geven en een voorbeeldrol moet
vervullen zijn klimaatveranderingen en duurzaamheid. Er ligt daarmee een opdracht om met
onderwijsmensen uit PO, VO, MBO en HBO samen te gaan staan voor maatschappijgericht
onderwijs: onderwijs dat leert en mee bouwt aan een samenleving die vitaal, inclusief, circulair en
duurzaam georiënteerd is. Hier kunnen leerlingen en studenten van basisonderwijs tot Campus
Fryslân een bijdrage aan leveren.

AVG
De privacy wetgeving is aangescherpt en vraagt ook van onderwijsorganisaties de nodige
aandacht hiervoor. Ouders, leerlingen en medewerkers moeten weten dat privacygevoelige
gegevens veilig zijn.
4.3
Ontwikkelingen overheid en wetgeving (landelijk niveau)
Governance en toezicht
Besturen toetsen zich aan de wetgeving aangaande een adequaat intern toezicht (goed bestuur,
goed onderwijs). Dit vraagt om een goede inrichting van de governance. Schoolbesturen worden
steeds meer beoordeeld op welke invloed zij uitoefenen op de onderwijskwaliteit. Het
toezichtkader van de onderwijsinspectie is daarop ingericht. Besturen kunnen daarmee het
verschil maken.
Opbrengsten en resultaten
Er is ruimte voor scholen voor eigen keuzes en beleid binnen wettelijke kaders (WPO, WOT, wet
BIO), mits zij voldoen een adequate verantwoording over werkwijzen en resultaten, zowel aan
overheid en inspectie, als aan ouders, leerlingen, afnemende scholen en partners van de school.
Er is een stimulans tot meervoudige publieke verantwoording, dat wil zeggen, scholen
verantwoorden zich niet alleen over hun werkwijzen en resultaten, maar gaan daarover ook in
dialoog met hun belanghebbenden. Naast de kwaliteit en de tussen- en eindopbrengsten wordt
door de Verbreding Toezicht (WOT) door de onderwijsinspectie ook gekeken naar de didactische
vaardigheden van de leerkrachten en de leerwinst. Een school kan vanaf 2016 ook als “goed”
worden beoordeeld en kan (nu al) zelf een aanvraag doen voor het predicaat “excellent”. Scholen
kunnen hierbij Vensters PO benutten en toetsen inzetten als formatieve assessments, voor het
tussentijds aanpassen van leeraanbod aan leerlingen. De politiek vraagt meer aandacht voor
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Toptalenten en Excellentie. Naast aandacht hiervoor op alle scholen biedt PCBO plusklassen aan
voor kinderen in de groepen 7 en 8 en voltijds onderwijs voor hoogbegaafde kinderen.
4.4
Ontwikkelingen op provinciaal en gemeentelijk niveau
Krimp op het platteland
De gemeente Leeuwarden en het onderwijs zullen gedurende een periode een negatieve invloed
ondervinden van krimp. Door de ontwikkelingen in Leeuwarden–Zuid (Middelsee) trekt het aantal
leerlingen geleidelijk weer aan. In de gemeente Heerenveen zien we op onze scholen in Akkrum
en Aldeboarn ook een daling door krimp. De leerlingenprognoses van de gemeente Leeuwarden
en Heerenveen 2019 geven het volgende beeld:
jaar

Prognose gem.
Leeuwarden

Prognose Ds.
Hasperschool
Akkrum

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2028
2033
2038

9698
9742
9595
9496
9404
9289
9151
9373
9673

171
162
155
149
143
136
127
127
131

Prognose De
Finne
Aldeboarn
84
93
94
94
92
86
86
75
74

De komende jaren wordt dus de wijk Middelsee ontwikkeld waar PCBO een nieuw IKC van 350
leerlingen (schooldeel) kan realiseren.
Er zijn discussies over de kwaliteit en kwetsbaarheid van kleine basisscholen en over de
bekostiging. De nieuwe gemeente Leeuwarden (1-1-2018) heeft gekozen voor een gesplitste
opheffingsnorm voor stedelijk gebied en platteland: 153-45. De grote onderwijskoepels in de stad
hebben hiertegen zonder succes bezwaar gemaakt. Ten gevolge van gemeentelijke herindelingen
en opheffingsnormen kunnen zich ook vragen gaan voordoen betreffende verdere
schaalvergroting. Het vormen van samenwerkingsscholen wordt (ook financieel) gestimuleerd en
de fusietoets is verruimd. De betekenis daarvan zal voor de scholen in Wirdum en ook Aldeboarn
in deze planperiode aandacht vragen. Het kunnen leveren van kwaliteit is daarbij leidend. De
aandacht voor identiteit is ook een belangrijk onderwerp binnen het proces. PCBO heeft ervaring
opgedaan met een proces waarbij 3 dorpsscholen opgegaan zijn in een nieuwe
samenlevingsschool. Daar maakt sinds 1 augustus 2018 KNS De Reinbôge uit Tersoal deel van uit.
De ervaring wijst tot op heden uit dat een samenlevingsschool onder de vlag van een christelijke
koepel qua identiteit het meest kansrijk is.
De Fryske taal
Het Friese taalbeleid staat en alle scholen hebben een profiel toegekend gekregen op basis van
input en gesprekken. Doelstelling voor de komende jaren is door te ontwikkelen naar het next
level. In het schoolplan moet hieraan aandacht worden gegeven.
Meer muziek in de klas
Provinciaal ligt er een convenant waarin onderwijs, gemeente, provincie, culturele instellingen en
hogescholen met elkaar hebben afgesproken dat alle kinderen in 2022 muziekonderwijs krijgen.
15

Techniekpact 2020
Meer aandacht voor techniek in het onderwijs is nodig (landelijk beleid). Er was al samenwerking
tussen PCBO en Comenius. Nu komt er ook een ondersteuningsaanbod vanuit Kunstkade (lokaal
aanbod).
Kinderen geven aan dat ze graag meer willen bewegen, dat is wel het vaakst
genoemd. Vaak werd ook genoemd dat kinderen meer met de natuur en met
gezondheid bezig willen. De kinderen noemen ook het les krijgen in
buitenspeelplaatsen. Daarnaast willen kinderen meer crea, muziek en drama. Ook
noemen ze techniek en ICT als belangrijke onderdelen van de lessen: programmeren,
lessen met robots, werken op de IPad. Er worden vaak vreemde talen genoemd. Maar
ook Nederlands vinden kinderen belangrijk: zowel lezen als schrijven, een enkeling
zou graag leren hoe je schrijver kunt worden. Kennis over de wereld, zoals
aardrijkskunde en geschiedenis zijn belangrijk.
Ook op het gebied van sociale omgangsvormen en vaardigheden willen kinderen
leren: goed met elkaar omgaan, grenzen stellen, samen spelen, samenwerken, respect,
omgaan met de spullen van een ander, meer over gevoelens en jezelf kunnen redden.
Kinderen noemen ook leren problemen oplossen, meer voorbereiding voor de
middelbare school, EHBO, extra leerspullen als je iets moeilijk vindt en plannen.

Integraal Kind Centrum
De gemeente Leeuwarden stelt alleen nog geld voor
onderwijshuisvesting beschikbaar als daar een IKC aan ten
grondslag ligt. PCBO krijgt op basis hiervan 3 nieuwe
schoolgebouwen en andere gebouwen worden aangepast.
Samen met Sinne Kinderopvang wordt hier vorm aan gegeven.
Wetgeving en cao’s werken vooralsnog belemmerend en dat
vraagt om pionieren. De gemeente Leeuwarden stimuleert
met subsidies de doorontwikkeling van IKC’s waarbij profielen
belangrijk worden gevonden. Vooral in aandachtwijken wordt
invulling geven aan de verlengde schooldag en de
samenwerking tussen onderwijs en zorg. De zorg moet
efficiënter worden ingezet, algemeen, maar ook door grote
tekorten bij het Sociaal Domein. Ondersteuners ingezet vanuit
het onderwijs moeten zich meer bezig kunnen houden met het
bieden van goed onderwijs zelf. In het kader van VVE wordt de
kwaliteit van de voorschool en de doorgaande lijnen met de
vroegschool verder uitgewerkt. Partners vinden elkaar onderling en tijdens de Lokaal educatieve
jeugdagenda (LEJA) en het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).
In het kader van verlengde leertijd en arrangementen kunnen leerlingen van onze scholen ook
deelnemen aan de zomerschool en de weekendschool en aan Playing for Success waarbij PO, VO
en Cambuur samenwerken aan een WoW-effect voor kinderen die een boost nodig hebben.
PO-VO
Er komt meer experimenteerruimte om de doorgaande lijnen tussen PO en VO te versterken. Dit
staat ook op de agenda in Leeuwarden. Gemeente, PO en VO, en later wellicht ook KO (0-18),
gaan werken aan visieontwikkeling met uitvoeringsmogelijkheden in Leeuwarden-Zuid.
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Ontwikkelingen PCBO Leeuwarden e.o.
PCBO Leeuwarden e.o. heeft vanaf 2012 flink geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van
het onderwijs door te werken aan een ontwikkelingsmodel (High Performance Schools-HPS), het
versterken van het leiderschap van de directeuren en de professionaliteit van de docenten,
alsmede het ontwikkelen van de cultuur tot continu verandering. Het verbeteren van de kwaliteit
van de professionals is vormgegeven door het leggen van een accent op ‘het samen ontwikkelen
van een gezamenlijke nieuwe taal’. Bestuur, directeuren en middenmanagement hebben hierin
een evidente rol gespeeld en zullen hierin in de toekomst een evidente rol blijven spelen. PCBO
Leeuwarden e.o. heeft heel duidelijk collectieve kracht geïnitieerd, ontwikkeld en gemobiliseerd,
alsmede zich gericht op het handelen van individuele professionals. De studiereis naar Canada, de
inspiratiesessies met de directeuren, de themadagen, de Learning Fair en het Kweekvijvertraject
hebben allen bijgedragen aan het ontwikkelen van de bewustwording dat vakmanschap een
continu verbeterproces is.
Daarnaast zijn er in het kader van gedeeld leiderschap op elke school changeteams of
veranderteams ontstaan. Kennisdeling vindt plaats binnen expertisegroepen voor taal, het jonge
kind, gedrag en rekenen en binnen PCBO-Studio en PCBO Lab worden onderwijsstrategieën en het
doen van onderzoek uitgewerkt.
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Strategische koers

Strategische uitspraken, aansluiting onderwijsconcepten, strategische ambitie, strategische koers
Strategische uitspraken
Aan de hand van de maatschappelijke ontwikkelingen en de evaluaties van het SBP 2015-2019
worden met behulp van de domeinen van het INK- model nieuwe strategische uitspraken
geformuleerd. Daarnaast werken we voor deze planperiode de volgende 7 thema’s uit: focus op
didactiek, pedagogisch handelen, educatief partnerschap met ouders, kansengelijkheid,
eigenaarschap, werken vanuit wetenschappelijke kennis en effecten op leerrendement en
samenwerken. Deze thema’s hebben tijdens de gespreksbijeenkomsten met directie, teams,
GMR, stakeholders en leerlingen hun relevantie gekregen.
Strategische koers aan de hand van 7 thema’s:
5.1
Didactisch handelen
Leren is doelgericht en een sociaal proces. Er wordt kwalitatief hoogwaardige instructie gegeven.
Leren is een verandering in het lange termijn geheugen dat veroorzaakt wordt door veel en
gericht te oefenen met relevante feedback van een expert (leerkracht)2. Voortdurend wordt
aangesloten op aanwezige kennis om nieuwe kennis in te oefenen, zodat overbelasting van het
werkgeheugen wordt voorkomen (cognitieve overload).
Het instructiemodel, gebaseerd op de principes van Rosenshine3, wordt doelbewust en
doelgericht gebruikt. Sterk klassenmanagement vormt de basis van ons handelen. We werken
vanuit leerlijnen en gebruiken daarbij de methodes als bronnenboeken. De leerkracht maakt
vanuit zijn/haar vakmanschap doelbewuste en doelgerichte keuzes en gebruikt en geeft feedback
tijdens het lesgeven, zodat leerlingen optimaal leren en uitgedaagd worden. Kennis krijgt
betekenis door toepassing in gestructureerde situaties en daarna in open situaties. Kennis gaat
vooraf aan vaardigheden.
Leren vraagt inspanning, de leerkracht zorgt voor de bewegwijzering en scaffolding. De leerkracht
biedt ondersteuning bij moeilijke taken, door deelstappen in te vullen. Geleidelijk wordt de
ondersteuning afgebouwd, zodra de expertise van de leerling toeneemt en de leerling de taak
zelfstandig kan uitvoeren. Het didactisch handelen wordt continu aangepast aan de
onderwijsbehoefte van de leerlingen. Het vakmanschap van de leerkracht staat centraal.
De leerlingen: Een goede uitleg is belangrijk: ‘Sommige kinderen begrijpen het niet en
dan moet het meer worden uitgelegd maar als andere kinderen het dan wel
begrijpen, gaan die zich vervelen en vervelende dingen doen’.

5.2
Pedagogisch handelen
Alle teamleden, van onze interprofessionele teams (bijvoorbeeld in het kader van IKC), hebben
oprechte aandacht voor iedere leerling. Leerlingen voelen zich gezien, gewaardeerd en
uitgedaagd. Er is sprake van open communicatie en een gedeelde verantwoordelijkheid vanuit het
team. Talenten worden gezien en zichtbaar gemaakt.
2

Kirschner P.A., Claessens L., Raaijmakers, S. (2018). Op de schouders van reuzen, inspirerende inzichten uit
de cognitieve psychologie voor leerkrachten, Didactief
3

Rosenshine, B. (2012). Principles of Instruction Research-Based Strategies That All Teachers Should Know,
American Educator
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Wij werken actief en vanuit vertrouwen aan een veilige omgeving. Het voeren van de dialoog, is
van belang om elkaar beter te begrijpen.
Onze professionals beschikken over kennis van ontwikkelingspsychologie en vertalen deze in de
praktijk, door aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van het kind.
De leerlingen: Een goede juf of meester is aardig maar ook streng. ‘Als de juf heel
streng is, krijgen sommige kinderen buikpijn maar als ze niet streng genoeg is ,dan
blijven kinderen pesten.’

5.3
Educatief Partnerschap
Op basis van educatief partnerschap werken wij actief samen met ouders. Een goede
wisselwerking tussen de onderwijsleer- en opvoedingsomgeving is voor iedere leerling van
wezenlijk belang. School en ouders werken daarom samen door met elkaar in gesprek te blijven
over de ontwikkeling van de leerling en elkaar te ondersteunen. Het onderwijsondersteunend
gedrag van ouders is van groot belang om de kans op schoolsucces te verhogen. Ouders
verschillen daarbij in wat ze nodig hebben, hier stemmen we op af.
Samenwerking is op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen levert vanuit zijn eigen positie en
verantwoordelijkheid een bijdrage aan het leerproces. De leerkracht is de onderwijsprofessional
en de ouders zijn vanuit de opvoeding thuis de ervaringsdeskundigen. Verwachtingen over
verantwoordelijkheden worden helder aangegeven. Het gemeenschappelijk belang, de
ontwikkeling (het leren) van de leerling, staat centraal in de communicatie. Er is sprake van korte
lijnen en er wordt daadkracht getoond.
Wij werken systematisch (cyclisch en systeemgericht), transparant en oplossingsgericht samen
aan het beste voor ieder kind. In ons handelen zijn we ondernemend en creatief, we zijn steeds
op zoek naar de meest optimale omstandigheden voor ieder kind in de groep, zodat het kind zich
optimaal kan ontwikkelen. Naast interne expertise worden ook externe samenwerkingspartners
betrokken. We werken constructief en inhoudelijk verbonden samen, vanuit wisselwerking en
afstemming. Zodat we ons streven waarmaken, dat alle leerlingen succesvol naar school gaan.
1. Pameijer, N. (2017). Handelingsgericht werken. Samenwerken aan schoolsucces, Acco

5.4
Kansengelijkheid
Kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor ieder kind. Wij werken pro-actief en preventief vanuit
hoge verwachtingen voor ieder kind. De focus binnen ons onderwijs ligt op leren. Ambitieuze
doelen en effectieve feedback vinden wij belangrijk. Hoge verwachtingen bevorderen
opbrengstgericht werken. We geven extra leertijd en ondersteuning als dat nodig is, we
voorkomen vroegtijdige selectie. Expertise wordt benut, zodat aan iedere leerling op ieder
vakgebied kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegeven kan worden. Onze professionals hebben
impact op het leren van onze leerlingen.
Gezamenlijk met kinderopvangorganisaties zullen we binnen en buiten het organisatiemodel van
een IKC gratis toegang tot de kinderopvang vanaf 2 1/2 jaar blijven bepleiten om achterstanden te
kunnen voorkomen.
Iedereen moet op dezelfde manier worden behandeld en de kinderen moeten van de
juf of meester leren om ook respect voor elkaar te hebben.
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5.5
Eigenaarschap
Leerlingen leren bij ons eigenaar te worden van hun eigen leerproces. Eigenaarschap van leren is
de mate waarin de leerling de verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leerproces.
Onze leerkrachten streven naar betrokken leerlingen, die beseffen dat je er mag zijn en krachtig
hun eigen leerproces kunnen evalueren.
Leerlingen leren regie te nemen over hun eigen leerproces. Van onze professionals vraagt dat
kennis van leerlijnen en sturing op het proces, het geven van effectieve procesgerichte feedback.
Doelgerichte gesprekken met onze leerlingen vormen de basis.
De leerlingen geven aan dat het heel belangrijk voor hen is, dat er echt naar hen geluisterd
wordt als ze iets willen zeggen of vragen.

5.6
Werken vanuit wetenschappelijke kennis
Wetenschappelijke kennis is van cruciaal belang om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren
en te kunnen innoveren. Dit vraagt om een nauwe verbinding tussen onderwijsonderzoek en de
dagelijkse onderwijspraktijk. Wij werken doelgericht aan wat werkt. Onze professionals kennen de
leerlijnen en weten welke kennis cruciaal is, voordat een vervolgstap wordt gemaakt. Kennis
wordt opgebouwd.
Leerkrachten koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen
praktijk en durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en te exploreren op microniveau. Zij
onderzoeken en analyseren de effecten. Als professionals zijn leerkrachten met elkaar in gesprek
over hun vakmanschap, teamleren en het effect van hun vakmanschap op het leerrendement van
leerlingen.
Onze professionals hebben een kritische, open en onderzoekende houding. Wij investeren in het
door ontwikkelen van vakmanschap en het delen van kennis binnen PCBO.
In de structuur van de organisatie vindt kennisdeling plaats in expertisenetwerken, Studio en Lab
bijeenkomsten en op studiedagen in teamverband, tussen scholen en op bovenschools niveau.
Binnen PCBO worden mogelijkheden voor digitale uitwisseling van kennis ontwikkeld.
Leerkrachten leren van en met elkaar gericht op het versterken van het didactisch handelen. Zij
vormen professionele leergemeenschappen die doelen stellen, oefeningen, feedback en
onderzoek organiseren. Leraren doorlopen in teamverband een onderzoekscyclus met
verschillende stappen om het leren van leerlingen te verbeteren4. Leraren analyseren kritisch en
systematisch de leerprestaties van leerlingen, organiseren gerichte feedback op hun eigen
handelen en optimaliseren hun (vak) didactisch handelen.
Onderwijsprofessionals durven bestaande opvattingen los te laten. Dit betekent niet kritiekloos
vernieuwingen volgen, maar vanuit een onderzoekende open houding nieuwe kennis waarderen
en toepassen.
PCBO Lab
Naast het ontwikkelen van professionals wordt aandacht besteed aan het meten van resultaten.
Hiervoor is het PCBO Lab ingericht. Het Lab heeft een drieledige doelstelling;
4

De Vries, S., Roorda G., Van Veen K. (2017). Lesson Study: Effectief en bruikbaar in het Nederlandse
onderwijs?

20

1.

Het is een ‘herkenbare plek’ waar data verzameld wordt die informatie geeft over de
ontwikkelstatus van de scholen, professionals en leerlingen;
2. Het is een ‘netwerk’ waar professionals samen komen om hun onderzoekvaardigheden
verder aan de hand van de praktijk ontwikkelen;
3. Het is een groep onderzoekende medewerkers die het bestuur en de scholen analyses en
informatie verstrekt welke inzicht geven in het realiseren van (strategische) doelstellingen en
het verbeteren van de onderwijspraktijk.
Vanuit het Lab wordt onderzoek gedaan naar de relatie tussen eigenaarschap en het leren van
leerlingen. We onderzoeken vanuit het Lab wat werkt en welke context daarvoor nodig is. De
onderzoekcyclus wordt toegepast in de lespraktijk op onze scholen door onze leerkrachten.
Kennis wordt in verbinding gebracht met de praktijk. Samen leren we van en met elkaar wat
werkt om het les geven te verbeteren.
5.7
Samenwerken met de omgeving
Wij zien samenwerking met de omgeving op verschillende manieren als een mooie en eigentijdse
kans om mogelijkheden voor het onderwijs te vergroten en te versterken. Kansengelijkheid is een
belangrijk doel. Voor diverse activiteiten worden verschillende en steeds passende kansen
gezocht. Het belang van de leerlingen en medewerkers staat centraal in de samenwerking.
Samenwerking gaat steeds over mogelijkheden waardoor we leerlingen beter onderwijs of meer
kansen kunnen bieden en het bijdragen aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit
gebeurt op organisatieniveau, op schoolniveau en individueel tussen medewerkers binnen en
buiten het bestuur.
Teams en teamleden worden gestimuleerd om samen te werken, maar ook buiten de eigen
school samenwerking met anderen te zoeken.
Binnen IKC’s en op organisatieniveau is intensieve samenwerking met kinderopvangorganisaties.
Deze samenwerking blijft de komende jaren in ontwikkeling om de kinderen en de ouders van
IKC’s zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Een sterke maatschappelijke inbedding van de school betekent een groot draagvlak voor de
scholen, maar ook een betere kwaliteit, in de zin van een onderwijsaanbod dat meer is afgestemd
op de directe omgeving en de ouders. We zetten in op drie zaken:
1. Investeren in ouderbetrokkenheid en samenwerking met ouders; de scholen kunnen zich
sterker profileren met hun pedagogische bijdrage; daarnaast willen we ouders meer als
‘educatieve partners’ betrekken, omdat de opvoeding van de school pas succesvol is in
samenwerking met ouders.
2. Ouders en relevante partners goed informeren over ons beleid en de bereikte resultaten en
hen hierover om feedback vragen.
3. Meer samenwerken met partners uit de schoolnabije omgeving.
De samenwerking met de kinderopvang en VO wordt geïntensiveerd om betere doorlopende
leerlijnen te creëren. Werkgroepen zullen dit verder uitwerken.
In samenwerking met het KO, het VO en de gemeente Leeuwarden worden de mogelijkheden
verkend voor een IKC 0-18.
Voor het bevorderen van de professionaliteit en het brengen van meer kennis en onderzoek in de
scholen, wordt meer samengewerkt met diverse opleidingen, ook universitair.
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Voor passend onderwijs en ondersteuning werken we samen met verschillende maatschappelijke
instanties.
Wij werken samen met collegabesturen. Dit vindt plaats binnen het CBO Fryslân, waar
bestuurders met elkaar beleid afstemmen of delen. In de regio vindt het plaats waar het onze
organisatie helpt of waar het bijdraagt aan een maatschappelijk doel.
Nieuwbouw en verbouw van scholen tot Integrale Kindcentra (IKC’s) vragen om goed overleg en
afstemming met de gemeenten, andere denominaties en partners.
IKC’s bieden een breed ontwikkelingsaanbod, dagarrangementen en een doorgaande leerlijn van
2-13 jaar binnen een organisatorische eenheid, waarbij de competenties van een directeur IKC
moeten passen of ontwikkeld worden. Dit past bij de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
De nieuwbouw geeft mogelijkheden om de onderwijsvisie en de hierbij passende onderwijsruimte
op elkaar af te stemmen.
Er is ruimte om samenwerkingsvormen te onderzoeken voor kleinere scholen buiten de stad. Het
gaat om duurzame onderwijsvoorzieningen binnen de kleinere kernen. Hierbij worden de
geledingen van de scholen en de dorpsbelangen betrokken. De christelijke identiteit blijft daarbij
een belangrijk onderwerp.
Binnen samenwerking stellen we ons op als professioneel partner en tonen we lef. We houden
vast aan onze waarden en gunnen de ander ruimte.
Leerlingen vinden een bieb op school fijn.
De scholen die een leerlingenraad hebben vinden het allemaal belangrijk dat deze moet
blijven.
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6

Personeelsbeleid

Het doel van ons personeelsbeleid is het vasthouden en verbeteren van de kwaliteit van ons
onderwijs is. Kwaliteit, op korte en langere termijn, blijft het belangrijkste criterium, ook als dat
soms tot lastige keuzes dwingt.
6.1
Aandachtspunten voor de komende jaren
De grootste uitdaging op het gebied van personeelsbeleid in de voorliggende periode
is het vasthouden van goede professionals en het vinden van voldoende opgeleide en bekwame
professionals voor vacatures en invalwerk.
Arbeidsmarktramingen, gebaseerd op gegevens uit het schooljaar 2015/2016, laten zien dat er
onder ongewijzigde omstandigheden in 2021 een tekort wordt verwacht van 3.718 voltijdsbanen
(fte)5. De ramingen laten verder ook zien dat dit geen tijdelijk fenomeen is dat zich op korte
termijn herstelt.
Volgens de ramingen wordt het tekort tot en met 2027 ieder jaar groter. In onderstaande tabel
staan ramingen voor Nederland en voor de regio Friesland. Friesland volgt het landelijke patroon,
maar ligt wel licht lager dan het landelijk gemiddelde.

Onvervulde vraag leraren in FTE6
Er is onderzoek gedaan naar redenen waarom mensen kiezen voor een baan in het onderwijs7.
Motivatie voor het beroep gaat over het leveren van een maatschappelijke bijdrage,
baanzekerheid en de opvatting dat leraren succesvolle mensen zijn. Het is meestal een intrinsieke
motivatie die mensen in het onderwijs brengt.
Deze passie is ook wat wij bij onze collega’s (willen) vinden.
Een ander thema dat we bij collega’s willen blijven vinden, is trots op het mooie beroep! En dat is
wat we willen uitstralen.
Als belangrijkste oorzaken voor het feit dat er in voorgaande jaren veel minder mensen kozen
voor een baan in het onderwijs worden genoemd:
1. Te weinig carrièremogelijkheden;
2. Te weinig mogelijkheden voor professionele ontwikkeling;
3. Te weinig intellectuele uitdaging (m.n. voor havisten en VWO’ers);
4. Geen professionele werkomgeving.
Het beroep van de leraar heeft last van statusverlies8 Daarnaast zijn hoge werkdruk en salaris
landelijke aandachtspunten voor zittend personeel en voor potentiële onderwijsprofessionals.
5

CenERdata. (2018). Scenario's mogelijke gevolgen maatregelen lerarentekort primair onderwijs 20172021.
6
Adriaens, H., & Fontein, P. (2017). De arbeidsmarkt voor leraren po 2018-2023 Regio Friesland.
7
Bahlman, M., van Egmond, R.J., Eustatia, B., Pillen-Warmerdam, D. (2017) Effecten op de
overwegingsintentie van scholieren en mbo4 studenten om leraar te worden.
8
Cörvers, F., Mommers, A., van der Ploeg, S., & Sapulete, S. (2017). Status en imago van de leraar in de 21e
eeuw.
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De instroom in de lerarenopleidingen is de laatste jaren behoorlijk teruggelopen. Er is, mede door
subsidies en korting op collegegeld, de laatste jaren een licht herstel zichtbaar, maar nog steeds is
de instroom te laag.
Een ander aandachtspunt voor de komende jaren is ziekteverzuim. In een tijd waarin er een tekort
aan vervangende leerkrachten is, werkt hoog ziekteverzuim werkdruk verhogend omdat er vaker
een beroep op de aanwezige leerkrachten wordt gedaan. PCBO heeft de afgelopen twee jaar een
ziekteverzuim gekend dat boven het landelijk gemiddelde lag.
6.2
Zoeken naar balans
Het lerarentekort maakt dat leidinggevenden en leerkrachten regelmatig voor een dilemma staan.
We vinden het belangrijk dat ieder zich kan blijven ontwikkelen en dat we blijven vernieuwen en
verbeteren. Dit betekent echter dat leerkrachten op bepaalde momenten niet beschikbaar zijn
voor de groep. Op het moment dat er geen vervanging beschikbaar is, moeten er keuzes worden
gemaakt.
We blijven steeds zoeken naar de balans tussen investeren in onze ambities en bewaking van de
continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs.
6.3
Kenmerken personeelsbeleid
Ons personeelsbeleid wordt gekenmerkt door:
1. Voorspelbaarheid van beleid: mensen weten waar ze op kunnen rekenen als ze bij ons
(komen) werken op het gebied van scholing & ontwikkeling, loopbaanmogelijkheden,
taaktoedeling, plaatsing, beoordeling en beloning.
2. Erkenning van talent: medewerkers worden zo veel mogelijk ingezet op taken en
verantwoordelijkheden waar ze hun talenten die bijdragen aan de kwaliteit van het
onderwijs, kunnen inzetten. Wij zoeken naar mogelijkheden om talenten optimaal in te
kunnen zetten waar het de kwaliteit van de lessen kan verbeteren.
3. Omgekeerd wordt met of voor medewerkers voor wie de huidige taak of werkplek niet
(meer) passend is, gezocht naar een andere plek of route om plek vrij te maken voor
getalenteerde collega’s.
4. Erkenning van inzet en feedback: het taakbeleid is er op gericht de gevraagde inzet gelijk te
stellen met de afgesproken aanstelling. Er is jaarlijks overleg tussen leidinggevende en
teamleden over de werkelijke taakomvang en de ervaren werkdruk. De professionele ruimte
van de leerkracht wordt bewaakt. Medewerkers worden gefaciliteerd voor bovenschoolse
taken.
Professionele ruimte is geen doel op zich. De bedoeling van professionele ruimte is dat leerkrachten iedere
dag opnieuw in staat gesteld worden om goed onderwijs te verzorgen en daarbij zelf keuzes kunnen maken
die horen bij hun taak.

De directeur is de spil in de uitvoering van het beleid en de communicatie met alle teamleden.
6.3
Centrale thema’s personeelsbeleid
In het personeelsbeleid staan de volgende thema’s de komende jaren centraal:
1. Het werven van onderwijsprofessionals;
2. Opleiding en professionalisering van onderwijsprofessionals;
3. Begeleiding van starters;
4. Ontwikkeling van loopbaanmogelijkheden;
5. Professionele werkomgeving;
6. Minimaliseren ziekteverzuim.
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Dit wordt als volgt uitgewerkt:
1. Werving van professionals versterken door:
o Optimale interne en externe communicatie en informatie betreffende sollicitanten
o Actieve werving van onderwijsprofessionals
o Mogelijkheden zij-instroom opnemen in beleid
2.

Opleiding en professionalisering van professionals borgen en versterken door:
o Waarderende gespreksvoering
o Kennis delen
o Opleidingsscholen en samenwerking pabo
o Interne scholing PCBO
o Kweekvijver directeuren
o Onderwijsassistenten opleiden in samenwerking met ROC’s

3.

Begeleiding starters door:
o Adequaat inductieprogramma (een formeel geregeld begeleidingsprogramma voor
startende leerkrachten, meestal voor een periode van drie jaar).
o Optimale begeleiding pool-medewerkers

4.

Loopbaanmogelijkheden door:
o Functiebeleid
o Open vacatures voor functies en bovenschoolse taken

5.

Professionele werkomgeving door:
o Andere organisatievormen
o Inzet van vakleerkrachten
o Binnen IKC-ontwikkeling: dagarrangementen met (eventueel) andere school-/ lestijden.

6. Minimaliseren ziekteverzuim
Wanneer medewerkers niet kunnen werken door ziekte, is dat in de eerste plaats voor hen zelf
vervelend. Daarnaast drukt dit op leerlingen en collega’s. Het is daarom van belang om met elkaar
te werken aan zo weinig mogelijk ziekteverzuim. Wij doen dit door steeds in contact met elkaar te
blijven en maken hierbij gebruik van de methode ‘Oplossingsgericht verzuimmanagement’. Deze
methode gaat uit van de mobiliteit van de zieke medewerker, waarbij ook de zorg voor de
medewerker aandacht krijgt. De gedachte hierbij is dat werken op een manier die past bij de
mogelijkheden, het herstel bevordert.
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PCBO Studio
De Studio blijft actief in het stimuleren en faciliteren van kennisdeling en professionalisering.
Het blijven leren, kennis tot je nemen en kennis delen zijn belangrijke aandrijvers voor kwaliteit
en vernieuwing. We gunnen iedereen dat hij/zij daar de gelegenheid voor krijgt. Dat inspireert en
motiveert.
De doelen van de Studio zijn:
1. Verbinden van medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs en het werkplezier te
vergroten;
2. Stimuleren en gemakkelijker maken dat kennis binnen de vereniging wordt gedeeld;
3. Faciliteren dat mensen elkaar (kunnen) inspireren;
4. Leren en ontwikkeling een zichtbare plek te geven.
De PCBO Studio wordt gevormd door medewerkers van verschillende scholen die graag mee
willen werken aan de bovenstaande doelen.
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7

Andere Domeinen

Ambities bij de domeinen INK
Onderwijs & Kwaliteit

Personeel & Organisatie
Werving van professionals versterken

De onderwijskundige kwaliteit en christelijke identiteit
versterken elkaar
Didactiek op basis van kansengelijkheid,
(wetenschappelijke) kennis en effectieve instructie
De scholen hebben hoge verwachtingen van elkaar en
de leerlingen
De uitgangspunten van Handelingsgericht Werken
(HGW) vormen, in samenhang met Opbrengstgericht
werken (OGW), de basis van ons handelen.
Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) wordt
vanuit deze visie systematisch ingezet op alle scholen
Alle scholen hebben beleid rondom muzische
vorming
De resultaten passen bij de uitdagende ambities van
de school
Alle scholen hebben een eigen
schoolondersteuningsprofiel (SOP) opgesteld die
richting geeft aan het versterken van de
basisondersteuning
Scholen besteden vanuit de visie van PCBO aandacht
aan een doorgaande ontwikkelingslijn aan meer- of
hoogbegaafden
Anders organiseren van onderwijs en inzet
professionals, zodat betere afstemming gerealiseerd
kan worden op de onderwijsbehoeften van de
leerlingen
De onderwijsinspectie geeft een goede beoordeling
op de kwaliteitszorg en ambitie op bestuursniveau
en de onderwijskwaliteit op de scholen
Onze leerlingen gaan met plezier naar school
Onze schoolverlaters zijn tevreden over hun
basisschoolperiode
Onze ouders zijn tevreden over de actieve
samenwerking met school op basis van educatief
partnerschap
De richting van het vervolgonderwijs van onze
schoolverlaters is na 3 jaar voor minimaal 90 %
conform het advies
Er is een professionele sfeer en veilig klimaat in en rond
de school
Optimale interne en externe communicatie en
informatie betreffende sollicitanten
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Opleiding en professionalisering van
professionals borgen en versterken

Begeleiding starters
Loopbaanmogelijkheden
Professionele werkomgeving

Terugdringen ziekteverzuim
Financiën & Beheer

Gebouwen & Materieel

Communicatie & Kwaliteit

Actieve werving van onderwijsprofessionals
Mogelijkheden zij-instroom opnemen in beleid
Waarderende gespreksvoering
Kennis delen
Opleidingsscholen en samenwerking pabo
Interne scholing PCBO
Kweekvijver directeuren
Onderwijsassistenten opleiden in samenwerking met
ROC’s
Adequaat inductieprogramma
Optimale begeleiding pool-medewerkers
Functiebeleid
Open vacatures voor functies en bovenschoolse taken
Andere organisatievormen
Inzet van vakleerkrachten
Binnen IKC-ontwikkeling: dagarrangementen met
(eventueel) andere school-/ lestijden
Specifieke aandacht voor uitvoering
ziekteverzuimbeleid
PCBO Leeuwarden e.o. is een financieel gezonde
organisatie
Er is een transparant en zorgvuldig beleid en
verantwoording meerjarenbeleid
Scholen zijn eindverantwoordelijk voor de uitgaven
OLP, deel ICT en subsidieregelingen
Financiën beleidsvoering wordt op professionele
wijze uitgevoerd
Het huisvestings- en middelen beleid wordt vanuit
een lange termijn perspectief ondersteund (MOP)
De huisvesting voldoet aan onze minimum
kwaliteitsgarantie
IKC-ontwikkeling conform planning – nieuw en
vernieuwbouw
Een nieuw IKC in Middelsee
Middelen materialen en huisvesting zijn actueel en
innovatief
De Code Goed Bestuur wordt nageleefd
Shareholders en stakeholders zijn tevreden
Een is een duurzame cultuur van verbetering
We zijn transparant en doen wat we zeggen en
zeggen wat we doen
Professionele PR en communicatie
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8

Levend houden van het strategisch beleidsplan

Wat in het beleidsplan staat is terug te vinden in de schoolplannen en wordt uitgevoerd in de
scholen en door alle medewerkers. We creëren een cultuur en een omgeving waarin
professioneel handelen en professioneel overleg vanzelfsprekend is/wordt.
Om het plan levend te houden en ook van elkaar te leren hoe we steeds beter kunnen worden,
worden ervaringen regelmatig gedeeld. Dat wordt gedaan door ontwikkelingen die voortvloeien
uit het Strategisch beleidsplan in directieoverleggen te bespreken aan de hand van thema’s uit
het plan en de daarbij behorende doelen.
Hier wordt in april 2020 mee gestart en wordt ingepland op volgende overleggen. De ambities uit
dit plan zijn ook onderwerp voor bespreking op themadagen, in Worldcafés, tijdens studiedagen
en andere bijeenkomsten. Ook wordt onderzocht hoe de kwaliteitskaarten meer verbonden
kunnen worden met de hier genoemde ambities.
Het doel van de besprekingen is meervoudig:
o leren van elkaar;
o de koers vasthouden;
o van elkaar weten wat we doen;
o het plan blijft levend;
o het brengt verbinding door het delen van ervaring en ontwikkelingen;
o de verslagen van de besprekingen vormen een (tussen)evaluatie.
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Bijlagen
Bijlage 1: Het INK-model
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Bijlage 2: Evaluatie SBP 2015-2019

31

Bijlage 3: Evaluatie SBP 2015-2019

Bespreking SBP in teams (globaal) & GMR
Thema

Eigenaarschap/betrokkenheid
ll(ook balans hier in)
Van elkaar leren/expertise
gebruiken/good practices

Aantal
Opmerkingen
keren
genoemd
10
Vanuit ontwikkelingslijnen werken, portfolio
6

Samenwerken en gebruik maken van goede
voorbeelden, collegiale consultatie, open cultuur
(GMR), oog voor talent (GMR)
Focus, bewustwording, PLG in team, inhoudelijke
feedback
Versmallen van belang (impact), didactiek centraal,
interventies afwegen, richten op “onderwijs”

Feedback aan collega’s

6

Werken vanuit
wetenschappelijke
kennis/effect op
leerrendement
identiteit
Streven naar verbetering

5

Hoge verwachtingen
ICT (materiaal, visie,
onderhoud)
Ouders als actieve educatieve
partners
Portfolio’s
Doorgaande lijn in leren en
gedrag
Omgeving gericht op leren
Niet teveel tegelijk/niet wiel
opnieuw uitvinden/

4
3

Visie op ICT

3

Doorleven randvoorwaarden (GMR)

2
2

Doelen concreet formuleren

4
4

HGW als gemeenschappelijke taal > handelingsgericht
continu verbeteren, inzetten op expertisegroepen

2
Borgen,
Naast plusklas ook aandacht voor “doeners” 8+,
erkende ongelijkheid

Niet: De Arke, Klaverblad, Willem Alexanderschool
Taalkundig: geen Engelse termen, begrijpelijk, specifiek en duidelijk, krachtig, digitaal verspreiden
> bedoeling
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