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I

nleiding

In dit Strategisch Beleidsplan (SBP) worden de strategische beleidslijnen voor de periode 2015–2019
beschreven van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basis Onderwijs te Leeuwarden en
omstreken, afgekort PCBO Leeuwarden e.o. Het plan is gebaseerd op het INK kwaliteitsmodel en is
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle partijen die bij de uitvoering van dit beleid
betrokken zijn.
Achtergrond en totstandkoming van inhoud van het SBP
De vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs (PCBO) Leeuwarden e.o. is verantwoordelijk
voor 15 basisscholen. De scholen zijn gesitueerd op 18 locaties, verspreid over Leeuwarden, Wirdum,
Grou, Akkrum, Aldeboarn en Tersoal. PCBO Leeuwarden e.o. is per 1 januari 2012 ontstaan door een
fusie tussen PCBO Leeuwarden en PCBO Boarnsterhim. De vereniging is goed “in balans”. Good
Governance binnen het zgn. One-Tiermodel krijgt steeds beter vorm. Er is sprake van een duidelijke
bestuurs- en managementstructuur, goede werkprocessen op de Centrale Dienst met positieve
resultaten, beheersbare uitgangspunten en modellen, sturing, vertrouwen en transparantie.
Constructief overleg met een professionelere vormgegeven GMR draagt hieraan bij. Een goede basis
om in een nieuw en gedragen SBP de koers voor de planperiode vast te stellen.
Dit SBP is als volgt tot stand gekomen. De directeur-bestuurder heeft breed draagvlak vastgesteld
voor de inhoud van dit plan. Met het toezichthoudend bestuur zijn de missie en visie voor PCBO
Leeuwarden e.o. opnieuw vastgesteld en houden we vast aan het INK-model als managementmodel.
Inhoudelijke sessies over onze identiteit, onze huidige sterke en zwakke kanten en de
maatschappelijke ontwikkelingen geven de kaders voor dit plan. Op basis hiervan zijn de ambities, de
indicatoren en de normen geformuleerd voor de 6 gehanteerde domeinen binnen het INK-model. De
conceptteksten zijn t/m december 2014 uitgebreid besproken met de directie en de GMR en
voorgelegd aan het Toezichthoudend bestuur. Vervolgens kon het SBP in januari 2015 definitief
worden vastgesteld. De nadere uitwerking van dit SBP zal in jaarplannen op verenigingsniveau een
concrete vertaling krijgen. De bestuurder stelt na bespreking met directie en GMR en met
instemming van het Toezichthoudend Bestuur deze jaarplannen vast. In het jaarverslag worden de
resultaten verantwoord aan de stakeholders.
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Opbouw
Dit SBP is in vier delen opgebouwd: Allereerst beschrijven we vanuit een Verkenning van de
Strategie onze organisatiestructuur, belangrijke actuele externe en interne ontwikkelingen,
resultaten van de vorige planperiode, gaan we in op sterktes en zwaktes & kansen en bedreigingen
(SWOT), en conclusies daaromtrent. Vervolgens omschrijven we het Fundament voor de Strategie in
de vorm van onze missie, visie, kernwaarden en motto. Het toekomstperspectief wordt omschreven
bij de Bepaling van de Strategie. De strategische uitspraken worden uitgewerkt in onze strategische
ambitie en strategische koers. Het strategisch beleidsplan wordt afgesloten met omschrijving van de
Implementatie van de Strategie uitgewerkt in meerjarenbeleid, indicatoren en normeringen.
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1

Verkenning Strategie

Organisatiestructuur, Relevante ontwikkelingen, Resultaten Planperiode, SWOT Analyse,
Conclusies

1.1. Organisatiestructuur PCBO Leeuwarden
1.1.1. De huidige organisatiestructuur
PCBO Leeuwarden e.o. is een vereniging met als hoogste orgaan de algemene ledenvergadering. In
de statuten van de vereniging zijn de grondslag en de doelstelling van de vereniging geformuleerd.
De algemene ledenvergadering kiest het bestuur. De ledenvergadering komt minimaal één maal per
jaar bijeen voor het vaststellen van de jaarstukken en het kiezen van nieuwe bestuursleden (zie
statuten).
De directeur-bestuurder (DB) bepaalt de koers van de vereniging en formuleert kaders. Het
management van de scholen krijgt daarbinnen ruimte om zelfstandig te opereren (3.1.2). De DB is
belast met de dagelijkse leiding van de vereniging en stuurt de schooldirecties aan. De
schooldirecties zijn integraal verantwoordelijk voor het onderwijs en budgetverantwoordelijk voor
het onderwijsleerpakket, ICT en scholing. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor
voorbereiding, uitwerking en uitvoering van het verenigingsbeleid. In samenspraak met het
directieteam werkt deze het beleid uit, stelt conform het besluitvormingstraject het beleid vast en
bewaakt de uitvoering. Het toezichthoudend bestuur ziet toe op de uitvoering en toetst of de
vereniging op koers ligt. Daarnaast representeert het toezichthoudend bestuur het belang van de
achterban van de vereniging: de leden, de ouders en de directe omgeving. Het bestuur brengt
daarmee ‘van buiten naar binnen’. Het relatiepatroon tussen de verschillende lagen in de organisatie
is vastgelegd in verschillende statuten: het verenigingsstatuut en het managementstatuut. Deze zijn
in het najaar van 2011 in het kader van de laatste fusie en ‘good governance’ aangepast.
1.1.2. Visie op sturing
Voor de besturing van de vereniging hanteren we het concernmodel, waarbij het principe ‘klein
binnen groot’ leidend is. Dit houdt in: we halen voordeel uit de gemeenschappelijkheid door
randvoorwaarden ‘aan de achterzijde’ gezamenlijk op te pakken, zoals het financieel beleid, de inzet
van voorzieningen en formatie voor zorg en ICT, de inkoop van materiaal en materieel onderhoud.
Tegelijk hechten we aan voldoende ruimte voor de individuele scholen: zij moeten aan ‘de voorzijde’
ruimte krijgen om te kunnen aansluiten op specifieke vragen en omstandigheden. Daar moeten
processen kleinschalig en overzichtelijk kunnen worden georganiseerd. Daarom hanteren we tevens
het principe ‘ruimte binnen kaders’. Dit houdt in: binnen een kader van duidelijke kwalitatieve
doelen en randvoorwaarden zoals verwoord in dit SBP krijgen de directeuren ruimte om eigen keuzes
te maken en die uit te voeren. We gebruiken een heldere planning en control cyclus, zowel op
verenigings- als op schoolniveau. De schooldirectie verantwoordt zich aan de DB en deze
verantwoordt zich aan het toezichthoudend bestuur over het uitgevoerde beleid via cyclische
managementrapportages. Evaluatie van het verenigingsbeleid leidt vervolgens tot borging en
bijstelling en vormt de input voor nieuw strategisch beleid. Op dat moment start de beleidscyclus
opnieuw.
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1.1.3. Het INK-model
Als hulpmiddel bij het opstellen van dit SBP is gebruik gemaakt van het INK-managementmodel. Het
INK-model is een organisatie ontwikkelingsmodel, waarmee doelen planmatig worden bepaald,
acties aan doelen worden gekoppeld en resultaten worden geëvalueerd. Het is een
besturingsinstrument om overzicht te krijgen en te behouden op de relevante ontwikkelingen in en
buiten de eigen organisatie. Het sluit daarom uitstekend aan bij de huidige ontwikkelingen binnen
PCBO Leeuwarden e.o., bij het sturen op hoofdlijnen en het sturen op resultaten. Aan de basis van
het INK-model ligt een visie op leren excelleren en verbeteren van organisaties welke in jaarplannen
vertaald moeten worden. Het model is opgebouwd uit negen aandachtsgebieden: vijf
organisatiegebieden en vier resultaatgebieden.

In de organisatiegebieden wordt het functioneren van de organisatie beschreven. In de
resultaatgebieden is aangegeven wat de relevante indicatoren zijn, welke resultaten zijn bereikt en
hoe deze worden gewaardeerd. Via het proces van leren en verbeteren is er terugkoppeling mogelijk
van de resultaten naar de organisatiegebieden. Het beleid kan worden bijgesteld en verbeteringen in
gang worden gezet (Plan-Do-Check-Act). Resultaatgerichtheid, transparantie, continu verbetering en
samenwerking zijn belangrijke kernwaarden in het werken met het INK-model. Er is een optimale
situatie wanneer er een zodanige samenhang in alle beleidsterreinen is bereikt en een zodanige
kwaliteit van alle resultaten, dat gesproken mag worden van een excellente organisatie1.

1

In haar sector behoort de organisatie tot de top. Het proces van continu verbeteren en vernieuwen is in de
organisatiestructuur en –cultuur verankerd. De organisatie geeft blijk van een ketenoriëntatie. Daarnaast
worden op basis van een lange termijn visie tijdig de bakens verzet om nieuwe activiteiten op te starten en de
organisatie daarvoor in te richten.
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1.1.4. Organogram PCBO Leeuwarden (huidige structuur)
In het onderstaande organogram is de structuur van de vereniging weergegeven.

1.1.5. Organisatie- en communicatiemodel
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1.2. 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.
1.2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen (landelijk niveau)
Religiositeit, spiritualiteit en multiculturaliteit
We ervaren de laatste jaren een ontkerkelijking en secularisatie en daarmee een grotere druk op
(protestants) christelijk 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 aandacht en respect voor religiositeit,
spiritualiteit, multiculturaliteit, seksuele diversiteit en diversiteit in geloofsovertuigingen. Er is een
maatschappelijke dynamiek waarneembaar waarin meer aandacht is voor uiteenlopende waardenen 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 en het voorkomen van segregatie.
Sociale cohesie, samenlevingsvormen en gezinsstructuren
In de maatschappij ervaren we een afname van sociale cohesie, een verdere individualisering
alsmede veranderende gezinsstructuren, (moeder-moeder of vader-vader, samengestelde gezinnen,
meer 1-oudergezinnen). We constateren meer sociale achterstanden, werkeloosheid en stille
armoede door de financiële crisis van de afgelopen jaren en de daarmee samenhangende
problematiek en invloed op het welbevinden van kinderen. Scholen krijgen in toenemende mate te
maken met complexere situaties wat van leerkrachten consequent en professioneel handelen
vereist.
Politieke verwachtingen ten aanzien van verantwoording
Een verdere economisering en professionalisering van het onderwijs is 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). Er is een
maatschappelijke eis van ‘public governance’ waarbij veel belang wordt gehecht aan ‘sturing op
resultaten’ en aan verantwoording over behaalde resultaten en ingezette middelen, wat zich o.a. uit
door afleggen van verantwoording op vele niveaus, met name richting de overheid betreffende het
Elektronisch Financieel Jaarverslag (EFJ), de continuïteitsparagraaf en de Onderwijsinspectie.
Daarnaast biedt het decentraliseren van verantwoordelijkheden ruimte om de verantwoording op
eigen wijze in te kleden.
Maatschappelijke percepties op onderwijs
De school wordt niet altijd (meer) ervaren als een gezaghebbend maatschappelijk instituut, terwijl de
politiek voor het oplossen van maatschappelijke problemen zich tot scholen wendt. De kwaliteit van
leerkrachten staat maatschappelijk onder druk. De MBO-instroom wordt met toetsen ‘bewaakt’, de
academische PABO doet zijn intrede.
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1.2.2. Onderwijskundige ontwikkelingen (landelijk niveau)
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 onderwijsbehoeften voor
leerlingen; en noodzaak tot en behoefte aan samenwerking van scholen met zorg-verlenende en
pedagogische instellingen. Onderwijs wordt complexer en vraagt om goede afstemming en
communicatie waarbij kijken naar complementariteit binnen de groepen en afwegen van
groepsgrootte binnen de scholen een kritisch punt blijft. Scholen dienen zich per 01-08-2014 te
houden aan de Wetgeving Passend Onderwijs en invoering van de zorgplicht met kwaliteitseisen ten
aanzien van het omgaan met de verwijsindex, de verplichte ‘Meldcode’ en scholing voor leerkrachten
betreffende signalering.
Aandacht voor 21st Century Learning
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.). Om hieraan vorm te
geven is ‘onderwijs op maat’ dat aansluit bij talenten en interesses van kinderen. Daarbij signaleren
we een sterke toename en grotere mate van beschikbaarheid en snellere omloop van informatie via
internet. Steeds meer zijn kinderen visueel ingesteld, mede door nieuwe media en invulling
dagbesteding. Als onderwijs voelen we een urgentie om in te spelen op het verantwoord gebruik van
nieuwe media en een digitale leer- en werkomgeving. We signaleren dat er een vraag is naar meer
boeiend, betrokken, onderzoekend en zelfsturend leren, aandacht voor diverse vormen en bronnen
van leren, waaronder buitenschools leren (24/7) en een sterker accent op competenties of
vaardigheden boven kennis. Met als consequenties: aandacht voor sociale media en veiligheid, een
sterker belang van het verwerven van ‘leren leren vaardigheden’, het belang van de vaardigheid om
selectief en flexibel met kennis en informatie om te gaan en het belang om zich te blijven bijscholen
(‘een leven lang leren’).
Personeelsbeleid
We signaleren binnen de onderwijsbranche een aantal waarneembare tendensen (feminisering
onderwijs, hogere AOW leeftijd, hoge uitval jonge leerkrachten, verdere professionalisering van het
vakgebied) die ons aanleiding geeft aandacht te hebben voor;
a. Positief aannamebeleid mannen
b. Passend seniorenbeleid
c. Duurzaam toekomstgericht scholingsbeleid in relatie tot:
-Functiedifferentiatie en functiemix (masters, post-HBO).
-De kwaliteit van de PABO-opleiding en startbekwame leerkrachten.
-Coaching en begeleiding van startbekwaam naar basisbekwaam.
-Het stimuleren van de ontwikkeling van basisbekwaam naar vakbekwaam
-Onderzoekende cultuur en academisch opleiden.
-Interne, externe en gezamenlijke professionaliseringstrajecten.
Daarbij zijn er in 2015 inhoudelijke vragen gericht op anticiperen op de cao 2014 (duurzame
inzetbaarheid, overlegmodel werkindeling en professionalisering), de wet werk en zekerheid
(aanpassing benoemingsverplichting; inzet jonge leerkrachten), de werkkostenregeling (secundaire
arbeidsvoorwaarden) en de wijzigingen Vervangingsfonds (beperking bekostiging vervanging; op naar
Eigen Risicodragerschap).
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1.2.3. Ontwikkelingen overheid en wetgeving (landelijk niveau)
Toezicht en bestuur
Wetgeving aangaande een adequaat intern toezicht (goed bestuur, goed onderwijs). Schoolbesturen
kunnen het verschil maken. Het bestuursakkoord (juli 2014) ‘de school van 2020’ met 4 actielijnen:
Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs, brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering,
professionele scholen, doorgaande ontwikkellijnen.
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; in te zetten voor het tussentijds aanpassen
van leeraanbod aan leerlingen. De politiek vraagt meer aandacht voor Toptalenten en Excellentie.
Naast aandacht hiervoor op alle scholen biedt PCBO plusklassen aan voor kinderen in de groepen 7
en 8.
1.2.4. Ontwikkelingen op lokaal niveau
Krimp op het platteland
De gemeente Leeuwarden en het onderwijs zullen eerst geen negatieve invloed ondervinden van
krimp vergeleken met het Friese platteland. In 2035 worden er volgens de gemeentelijke prognose
van 1 december 2014 nog 150 potentiële leerlingen meer verwacht. Anders ligt dit in de gemeenten
Heerenveen en Súdwest Fryslân. Momenteel zijn er discussies over de kwaliteit en kwetsbaarheid
van kleine basisscholen en over de bekostiging. In het kader van gemeentelijke herindelingen kunnen
zich ook vragen bij ons voordoen betreffende verdere schaalvergroting. Het vormen van
samenwerkingsscholen wordt (ook financieel) gestimuleerd en de fusietoets wordt verruimd. De
betekenis daarvan zal voor de scholen in Aldeboarn, Tersoal maar ook Wirdum in deze planperiode
aandacht vragen. Het kunnen leveren van kwaliteit is daarbij leidend.
Integraal Kind Centrum en Dagarrangementen
Enerzijds is er steeds meer vraag naar dagarrangementen (VSO-BAO-TSO-BAO-BSO), anderzijds zijn
de kosten om deel te nemen te hoog en hebben Kinderopvangorganisaties (KO’s) het moeilijk. De
vorming van Integrale Kindcentra stimuleert nauwe samenwerking met KO’s, fusie dan wel een eigen
aanbod voor 2-13 jarigen met startgroepen voor peuters. Wetgeving en cao’s werken vooralsnog
belemmerend. Scholen wordt gevraagd de schooltijden te heroverwegen in het belang van regelmaat
voor ouders en kinderen. Steeds meer scholen gaan over tot invoering van het continurooster.
Subsidies gemeenten betreffende o.a. projecten, coördinatie brede scholen/IKC’s, verlengde
schooldag en zorg en overleg daarover (incidenteel-structureel). Er is aandacht voor overleg met
partners en belanghebbenden in het kader van brede scholen, IKC’s, doorgaande leerlijnen,
ontwikkelingskansen, zorg en dagarrangementen en nieuwbouwprojecten op basis van het
Vlekkenplan IKC’s. Daarbij is een toegenomen rol van de gemeente als partner om mee samen te
werken bij realisering van brede scholen, IKC’s, nieuwbouwplannen, of als medefinancier van
onderwijsvernieuwing, of vernieuwende projecten een kansrijk uitgangspunt. Hierbij zijn weer
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belangrijke raakvlakken te vinden bij het overleg met gemeente en partners in het kader van de
Lokaal educatieve jeugdagenda (LEJA) en het op overeenstemming gericht overleg (OOGO).
Verlengde leertijd en zorg
Leerlingen van onze scholen kunnen sinds 1-8-2013 deelnemen aan de zomerschool en de
weekendschool en kunnen (samen met VO en SC Cambuur) participeren in Playing for Success.
Verder is er een gemeentelijke pilot met wijkteams en jeugd- en gezinsteams ingericht en zijn er
ontwikkelingen rondom een provinciaal en lokaal taalbeleid met een afweging betreffende het Frysk
en een visie op meertaligheid.

1.3. Resultaten planperiode 2010-2014
Terugkijken op de afgelopen strategische beleidsperiode zijn de onderstaande successen gehaald:
 Verbinding binnen PCBO Leeuwarden (e.o.)
 Belangrijke en geziene organisatie binnen de gemeente Leeuwarden en daarbuiten
 Profilering
 Participatie in regionale en landelijke netwerken
 Fusie met PCBO Boarnsterhim
 Governance en One-tiermodel
 Loopbaantrajecten met medewerkers: interne en externe mobiliteit
 Voorloper Integrale Kindcentra
 Belangrijke partner voor gemeente, partners KO en andere organisaties.
 Participeren en actieve rol Playing for Success
 High Performance Schools: Pijlers voor ontwikkeling PCBO
 Ontwikkeling in Learning Communities en Learning fairs
 Deskundigheidsbevordering: bouwbijeenkomsten, themadagen en in- en extern aanbod
post-HBO en Kweekvijver
 Interne organisatie Passend Onderwijs
Naast bovenstaande reflectie op succes zijn ook de indicatoren uit het voorgaande beleidsplan
gewaardeerd. De waardering van de indicatoren staan in onderstaande tabel. Deze tabel geeft een
weergave van wat in Bijlage 1 volledig staat uitgewerkt.
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Op basis van de beschreven indicatoren en (normen) bij 5 domeinen*
*ZIE VOOR UITGEBREIDE OMSCHRIJVING BIJLAGE 1
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd

Onderwijs &
Identiteit

Personeel &
Organisatie

Financiën &
Beheer

Gebouwen &
Materieel

Communicatie &
Kwaliteit

Indicator en normering
De onderwijskundige kwaliteit en christelijke identiteit versterken
elkaar
Onze leerlingen gaan met plezier naar school (PO-spiegel >3)
Onze schoolverlaters zijn tevreden en scoren minimaal een 3
De scores van het Leerling Volg Systeem, Cito entreetoets en -indien
van toepassing- de Cito Eindtoets zijn volgende inspectienormering
voldoende of goed.
Een enkele school heeft een attendering ontvangen
De richting van het vervolgonderwijs van onze schoolverlaters is na 3
jaar voor minimaal 90 % conform het verwijsadvies
Alle scholen hebben beleid rondom muzische vorming
Alle scholen hebben een eigen school- en zorgprofiel opgesteld
Scholen besteden aandacht aan meer- of hoogbegaafden
We bieden binnen de vereniging een zo breed mogelijk zorg profiel
voor de leerlingen die worden aangemeld (zorgplicht)
We werken met groepsplannen
We werken volgens de 3 niveaus van het project ‘Afstemming’
Er is een goede sfeer binnen en rond de school
Professionals worden gestimuleerd zich te ontwikkelen
Mobiliteit, leeftijdsgebonden personeelsbeleid,
arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim
Er is een transparant personeelsbeleid
Er is aandacht voor ontwikkeling van talenten
De scholen en hun omgeving zijn veilig
PCBO Leeuwarden e.o. is een financieel gezonde organisatie
Er is een helder en zorgvuldig onderbouw financieel meerjarenbeleid
De financiële transacties zijn transparant en naar tevredenheid
Scholen zijn financieel eindverantwoordelijk
Financiën beleidsvoering wordt op professionele wijze uitgevoerd
Het huisvestings- en middelen beleid wordt vanuit een lange termijn
perspectief ondersteund
De huisvesting voldoet aan onze minimum kwaliteitsgarantie
Gebruikers zijn tevreden over de middelen, materialen en huisvesting
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
Er is draagvlak onder shareholders en stakeholders
PR en communicatie
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1.4. Sterkte-zwakte (SWOT) analyse
In september/oktober 2014 is er een SWOT opgesteld op basis van de input door de leden van de
schooldirectie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Daarbij zijn de 6 domeinen van het
INK-model als uitgangspunt genomen. U vindt de volledige uitwerking van de SWOT in Bijlage 1 en
onderstaand de analyse.
Analyse van de genoemde sterktes en zwaktes
Ten opzichte van de SWOT in het SBP 2010-2014
Ten opzichte van de SWOT in het SBP 2010-2014 zijn er grote sprongen voorwaarts gemaakt onder
andere op het gebied van: Aansturing, synergie, transparantie, huisvesting, krachten bundelen, PR,
gebrek aan zelfvertrouwen / imago, los zand, efficiëntere Centrale Dienst, communicatie,
professionaliteit, visie met duidelijke ambitie, benchmarken. Deze onderwerpen werden in 2009
zwak gescoord. In de afgelopen planperiode is hierin geïnvesteerd en zijn ze inmiddels geen issue
meer.
Als sterk benoemd. PCBO Leeuwarden e.o. wordt ervaren als een fijne werkgever en een
transparante organisatie die staat voor haar christelijke identiteit en oog heeft voor innovatie en
stuurt op de inhoud, op eigentijds en boeiend onderwijs. Er is aandacht voor talenten,
hoogbegaafdheid en de plusklas wordt gewaardeerd. Het HPS traject heeft veel ontwikkeling in gang
gezet, vooral nog op het niveau van het management. Binnen de HPS-koers is er ruimte voor
eigenheid. De scholen staan er goed voor, fysiek en inhoudelijk (inspectie). De vereniging is gezond
en op de Centrale Dienst zitten deskundige mensen die beheersmatig managen. Iedereen ervaart
voldoende scholingsmogelijkheden en men is positief over de deskundigheidsbevordering op
verschillende niveaus en over de ontwikkeling van elkaar te leren. PCBO profileert zich goed.
Als zwak benoemd. De implementatie van HPS bij de leerkrachten wordt door de GMR nog niet
voldoende herkend. Meer centrale aansturing wordt daarbij gemist. Men constateert daar ook de
diversiteit binnen de schooldirecties. Het personeelsbeleid wordt onvoldoende onderbouwd
gevonden. Gerelateerd daaraan de invulling van LB-functies en mobiliteit. Startende leerkrachten en
invallers moeten goed begeleid en beoordeeld worden, ook vanuit de HPS-gedachte en inhoud. Er is
onvoldoende bekendheid over het functiegebouw van PCBO. De samenstelling van het personeel is
een aandachtpunt t.a.v. het aantal vrouwen en leeftijd. Er is behoefte aan een database voor diverse
documenten en uitwisseling daarvan. Systeemdenken is op de scholen nodig om samenhang in de
ontwikkelingen te zien. De communicatie over onderwijsinhoudelijke zaken vanuit de scholen en
profilering door de scholen verdient aandacht. De kennis van de medewerkers op de CD is in weinig
handen, dus kwetsbaar. Verder zijn er opmerkingen gemaakt over het schoonmaakbudget en de
zichtbaarheid van GMR en MR.
Uitgelicht: IKC’s. De ontwikkeling van IKC’s wordt als sterkte en kans ervaren, maar ook als zwakte.
Dit laatste met het oog op het behoud van de christelijke identiteit.
Uitgelicht: ICT. Ook hier diverse scores. De investeringen staan even “on hold” om verantwoorde en
onderbouwde keuzes te maken: hoe en wat willen we inzetten voor de versterking van het onderwijs
en dit relateren aan de HPS/Deep Learning ontwikkeling. Deze score is dus meer een “dagkoers”.
Vooruitstrevend beleid en bekostiging zullen hand in hand gaan. Ondernemerschap wordt
gewaardeerd.
De genoemde kansen en bedreigingen sluiten aan bij de aandachtspunten verwoord in ‘Relevante
ontwikkelingen’. Om dubbelingen hierin te voorkomen worden zij hier niet nader uitgewerkt, maar
als bijlage 2 toegevoegd.
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Analyse tevredenheidsonderzoeken leerlingen (gr. 7 en 8), leerkrachten en ouders 2014
In 2014 zijn de 3-jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd. De uitkomsten worden per school
geanalyseerd. De vragen zijn als volgt gecategoriseerd: Algemeen; Schoolbeleid en cultuur;
Onderwijs; Leerkrachten; Samenwerking ouders.
Hieronder de aandachtspunten die getotaliseerd onder de norm (3 op 4-puntschaal) werden gescoord
(het betreft 10 van de 54 vragen):
*Betrokkenheid bij, enthousiast maken voor en peilen tevredenheid leerlingen over de aangeboden
lessen en leren (allen: 2.9);
*Beleving over ruzie en pesten, de afhandeling ervan en de communicatie erover met de ouders
(allen: 2.8)
*De hal en de lokalen zijn netjes en schoon (allen: 2.9)
*De school is duidelijk over wat ze van ouders verwacht (ouders 2.8)
*Invloed op het schoolbeleid (ouders 2.9)
*Vorderingen kind vaak genoeg besproken (ouders 2.8)
*Verkeersveiligheid rond de school (ouders 2.9)
*Weet hebben van taken en agendapunten OR en MR (ouders 1.7 op 3-puntschaal)
De andere 44 vragen werden gemiddeld met een 3 of hoger gescoord.

1.5. Conclusies
De gesignaleerde externe en interne ontwikkelingen hebben we afgezet tegen onze eigen sterke en
zwakke punten. Op deze wijze ontstaat een helder beeld van onze kansen en bedreigingen. Op grond
van deze kansen en bedreigingen zijn vijf conclusies geformuleerd die uitgangspunt zijn voor het
bepalen van nieuwe prioriteiten voor het strategisch beleid van de komende 4 jaar.
1.5.1. Identiteit als versterking van kwaliteit
De grotere druk op christelijke scholen om hun levensbeschouwelijke identiteit ‘waar’ te maken zien
we als een kans voor profilering van onze scholen. We kunnen hiermee goed inspelen op
toegenomen behoefte aan levensbeschouwelijke vorming /vorming in waarden en normen. Daarbij
willen we ook aansluiten bij het principe van een participatiemaatschappij. We moeten zichtbaar
maken dat identiteit en kwaliteit elkaar versterken voor de toekomst van onze leerlingen.
1.5.2. Excellente organisatie
De samenleving en de overheid vragen van instellingen een resultaatgerichte en transparante manier
van werken, waaronder een transparante verantwoording over werkwijzen en behaalde resultaten.
De vereniging heeft hierop al goed ingespeeld. We zetten dit voort om ons te ontwikkelen richting
een excellente organisatie (zie pag. 5).
1.5.3. Belangrijke plaats in de maatschappelijke omgeving
De maatschappelijke inbedding van onze scholen is over het algemeen goed. We willen dit verder
versterken, omdat dit een kans bij uitstek vormt. 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:
A. 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’ benaderen, omdat de opvoeding van de school pas succesvol is in samenwerking met
ouders.
B. Ouders en relevante partners goed informeren over ons beleid en bereikte resultaten en hen om
feedback vragen hierover.
C. Meer samenwerken met partners uit de schoolnabije omgeving.
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015 – 2019 PCBO LEEUWARDEN E.O.
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In goed overleg met de gemeenten, andere denominaties en partners afstemmen en vormgeven aan
nieuwe huisvesting voor 3 IKC’s en een ingrijpende verbouwing voor 1 IKC. 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. Daarnaast willen we onderzoeken of we in samenwerking met het VO en de gemeente in
Leeuwarden een IKC 2-15 kunnen starten.
1.5.4. Kwaliteit
We geven steeds beter invulling aan onderwijs op maat. Het project afstemming heeft hiervoor een
belangrijke impuls gegeven. Met Passend Onderwijs en de zorgplicht geven we vorm aan een
hanteerbaar zorgprofiel van onze scholen. Binnen het netwerk is er een goede afstemming met het
SBO en met SO-scholen. De interne deskundigheid is vergroot en we beschikken over eigen Zorgadviesteams (ZAT’s). Daarnaast geven we invulling aan talentontwikkeling en geven meer aandacht
aan sport en cultuur. De directie/het managementteam van de scholen geeft invulling aan
onderwijskundig leiderschap en opbrengstgericht werken. We willen de kwaliteit van onze scholen
verder versterken en ook het personeelsbeleid hierop afstemmen. Ons personeel is het kapitaal van
de vereniging. Zij is de belangrijkste schakel in het primaire proces. De gesprekkencyclus moet
professioneel en ontwikkelingsgericht zijn. De beoordelingscyclus geeft inzicht in het perspectief,
waarbij de functiemix mogelijkheden biedt. Inhoudelijke accenten betreffende kwaliteit zijn: hoge
verwachtingen, een breed, eigentijds aanbod van didactische werkvormen en leeractiviteiten, een
kindvriendelijke, veilige en rijke leeromgeving, talentontwikkeling en recht doen aan verschillen
Ouders worden als partners bij de school betrokken.
Een eenduidig goed systeem van kwaliteitszorg, zowel bovenschools als op schoolniveau, is van
belang. We besteden vooral aandacht aan transparante verantwoording over bereikte resultaten,
onder andere aan de hand van landelijke kengetallen; ouders systematisch vragen om feedback te
geven (periodieke enquêtes); en voortdurend werken aan verbetering en professionalisering van
medewerkers.
1.5.5. Professionalisering
Er is veel kennis en expertise binnen de vereniging aanwezig, we kunnen hiervan meer profiteren,
onder andere door gerichter te werken aan vormen van kennisdeling, onderlinge visitatie, intervisie
en consultatie, dit zal ook bijdragen tot meer synergie tussen de scholen. Directeuren dragen niet
alleen hun school uit, maar ook de vereniging. Er is een professionele aanspreekcultuur. Accenten
liggen op onderwijskundig en opbrengstgericht leiderschap, kwaliteitszorg en ondernemerschap.
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2

Fundament van de Strategie

Identiteit, missie, visie, kernwaarden en motto

2.1. Christelijke identiteit
PCBO Leeuwarden e.o. is een christelijke schoolvereniging. Onze normen en waarden baseren we op
de christelijke traditie, waarbij de “Tien Woorden” dienen als richtinggevers. We laten ons inspireren
door de Bijbelverhalen die we gebruiken als leer- en spiegelverhalen. Hierin worden we opgeroepen
betrouwbaar nabij en liefdevol aanwezig te zijn. Zo willen we samenleven in onze schoolorganisaties
en de kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in een snel veranderende
samenleving. Met oprechte aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn.

2.2 De Missie van PCBO Leeuwarden e.o.:
De missie van PCBO Leeuwarden e.o. richt zicht op een combinatie van twee belangrijke eenheden;
onze identiteit en toekomst. Daarbij werken we vanuit onze innerlijke kracht; (onze identiteit) die we
omzetten in externe kracht (onze kwaliteit), beiden gericht op kansen die voor ons liggen, het
ontwikkelen van talent en het creëren van maximale mogelijkheden. Onze missie luidt: Identiteit en
kwaliteit versterken het toekomstperspectief van onze leerlingen!
Het bestaansrecht van de vereniging voor protestants christelijk basisonderwijs is gelegen in de
identiteit. De christelijke identiteit is een bindend element binnen de vereniging en vormt de basis
voor het onderwijs op de scholen. Vanuit de christelijke traditie laten we ons inspireren door de
verhalen over God en mensen. Onze identiteit versterkt de kwaliteit van onze scholen. Dit is
zichtbaar in de volgende sterk onderling samenhangende dimensies: de levensbeschouwelijke, de
pedagogische, de onderwijskundige, de maatschappelijke en de organisatorische.

2.3. De Visie van PCBO Leeuwarden e.o.:
Onze missie is uitgewerkt in een visie waarmee we aangeven hoe we vanuit onze identiteit aan willen
sluiten op externe ontwikkelingen en welke toekomstbeelden we daarmee willen realiseren.
PCBO Leeuwarden e.o. creëert op een innovatieve wijze maatschappelijke waarde voor haar
omgeving. Daarbij gaat zij uit van de onbeperkte en grensverleggende mogelijkheden die onderwijs
kan bieden. De scholen van PCBO Leeuwarden e.o. helpen mensen nieuwe kansen te ontwikkelen en
uitdagingen aan te gaan. De scholen van PCBO Leeuwarden e.o. bieden de aan hun toevertrouwde
kinderen binnen een vernieuwende en inspirerende leeromgeving, nieuwe perspectieven voor hun
toekomst. Perspectieven die kinderen helpen vanuit een solide en betrouwbare innerlijke kern
(identiteit) in vertrouwen hun persoonlijke mogelijkheden te verkennen en hun ambities in de 21e
eeuw te verwezenlijken!
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder van primair onderwijs. Zij geeft hoogwaardig,
innovatief en gedegen onderwijs vanuit een christelijke identiteit, met aandacht voor de talenten van
ieder kind. De organisatie is een betrouwbare partij voor zowel ouders, leerlingen, personeel,
partners waarmee wordt samengewerkt en andere stakeholders.
Optimaal onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, oog voor talent en oprecht aandacht voor
iedereen!
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2.4. Kernwaarden
Onze visie en identiteit vertalen we in de volgende kernwaarden:
Veilig
Respectvol
Betrouwbaar

Kwaliteit

Professionaliteit
Oog voor talent
Ambitieus
Innovatief

We creëren een veilige leer-, leef- en werkomgeving voor zowel kinderen als
medewerkers.
We nemen onze brede maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Onze
scholen zijn gastvrij en respectvol naar iedereen.
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.
Ons onderwijs is gericht op optimale ontwikkeling van kinderen waarbij het
onderwijsaanbod van de school is ingebed in de wijk/het dorp. Met oog voor de
gemeenschap en haar eigenheid werken we daar goed samen met relevante
partners Schoolgebouwen zijn in goede staat en passend bij de visie op
onderwijs.
Er wordt gericht gewerkt aan professionalisering van medewerkers en een
professioneel klimaat.
We hebben oog voor talenten van kinderen en geven ruimte om deze verder te
ontwikkelen.
We zijn ambitieus en streven naar de hoogste kwaliteit. Wij behoren tot de top
van het primaire onderwijsveld.
Al onze scholen staan bekend als innovatieve scholen, waar gewerkt wordt met
uitstekende leer- en hulpmiddelen.

2.5. Motto
Onze missie, visie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto:

Waar identiteit en kwaliteit elkaar versterken!
Onbeperkt, grensverleggend en met toekomstperspectief voor onze leerlingen
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3

Bepalen Strategie

Strategische uitspraken, aansluiting onderwijsconcepten, strategische ambitie, strategische koers

3.1. Strategische uitspraken
Aan de hand van de op de SWOT gebaseerde analyse, zijn met behulp van het INK-model
strategische uitspraken geformuleerd. Deze strategische uitspraken worden uitgewerkt in een
herkenbare strategische ambitie welke, gevoed door de inhoud van Passend Onderwijs, High
Performance Schools en Deep Learning, richting zal geven aan de strategische koers die PCBO
Leeuwarden e.o. de komende 4 jaar wil realiseren.

Leiderschap
‘Leiderschap met lef’ is typerend voor het bestuur en alle managementleden; zij zijn ondernemend
en proactief. Daaronder verstaan wij: de blik naar buiten, toekomstgericht denken, handelen op basis
van de eigen koers en binnen de kaders van de vereniging, lef tonen en waar mogelijk en wenselijk
samenwerking zoeken met anderen, binnen en buiten de eigen scholen en vereniging. De
directeuren hebben een transparante en resultaatgerichte manier van werken en bouwen (mee) aan
de ontwikkeling richting een excellente organisatie, school en vereniging.
Instrumenten: De competenties volgens Zenger&Folkman: Relaties opbouwen en onderhouden,
samenwerking en teambuilding bevorderen, helder communiceren, resultaatgericht, problemen
analyseren en oplossen, integer en eerlijk, inspireren en motiveren van anderen. NSA-competenties
(schoolleidersregister), het managementstatuut PCBO, dit strategisch beleidsplan.
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Strategie en beleid
 We versterken de interne governance door op alle niveaus binnen de organisatie (algemeen
bestuur, directeur-bestuurder – schooldirectie; schooldirectie – team) te werken met een
heldere planning & controlcyclus.
 We streven naar een eenduidig ‘monitorsysteem’ dat inzicht geeft in processen en resultaten, én
dat gegevens oplevert die bruikbaar zijn voor zowel interne (bestuur) als externe verantwoording
(overheid, inspectie, ouders, gemeente, partners).
 PCBO en de scholen evalueren systematisch de uitvoering van hun beleid (zowel processen als
bereikte resultaten), aan de hand van gestelde doelen in het schooljaarplan en het
verenigingsjaarplan (uitwerking SBP).
 Over bereikte resultaten en verlopen processen wordt helder naar buiten toe gecommuniceerd,
waarbij de verantwoording is afgestemd op de doelgroep.
Management van medewerkers
 Belangrijke kwaliteiten van onze leerkrachten die werken bij PCBO Leeuwarden e.o., zijn in ieder
geval ‘de levensbeschouwelijke identiteit van de vereniging op een authentieke manier kunnen
overbrengen’, ‘een manier van leven geïnspireerd vanuit een positieve christelijke
levensovertuiging’ en ‘onderwijskundige bevlogenheid’ (passie).
 PCBO Leeuwarden e.o. is een professionele lerende organisatie. We zetten actief in op gerichte
professionalisering en competentieontwikkeling van medewerkers. We hechten aan
medewerkers die in staat zijn tot creatief en vernieuwend denken en handelen.
 We bevorderen diverse vormen van reflectie en onderling leren, zowel binnen als tussen de
scholen. Ook maken we systematisch gebruik van vormen van intervisie en collegiale consultatie
of visitatie, ook met collega’s van andere scholen. Verschillen tussen medewerkers willen we
zoveel mogelijk benutten; we profiteren van individuele kwaliteiten.
 Leerkrachten en directeuren zijn breed inzetbaar en kunnen op diverse scholen worden ingezet.
We bevorderen ondernemerschap, extern-gerichtheid en mobiliteit in en tussen de scholen. Dit
stimuleert onderling leren en de ontwikkeling van competenties van mensen en houdt mensen
fris.
 PCBO Leeuwarden e.o. verwacht en hecht eraan dat alle medewerkers het beleid van de eigen
school en dat alle schooldirecties zijn het beleid van de vereniging uitdragen.
 PCBO Leeuwarden e.o. biedt een positief, perspectief biedend werkklimaat met veel aandacht
voor schoolontwikkeling en professionele ontwikkeling. PCBO beschikt daarom over een
samenhangend geheel aan middelen en instrumenten, om de competenties van medewerkers zo
optimaal mogelijk af te stemmen op de visie en de doelen van de school.
 Medewerkers van PCBO Leeuwarden e.o. zijn professioneel en handelingsbekwaam. Zij willen de
kennis beschikbaar stellen door bij te dragen aan de opleiding van aankomende leerkrachten
middels ‘opleiden in de school’. Het is belangrijk om ook in de toekomst over voldoende
professioneel personeel te kunnen beschikken.
 In lijn van de nieuwe cao worden jonge leerkrachten gecoacht van startbekwaam naar
basisbekwaam.
 Conform de nieuwe cao wordt invulling gegeven aan duurzame inzetbaarheid.
Management van middelen
Toelichting: Hoe worden vanuit strategie en beleid middelen aangewend om de gewenste
activiteiten op een optimaal mogelijke wijze uit te voeren.(‘Middelen’: financiën, gebouwen,
onderwijsmaterialen.)
 Beleid voor ondersteunende processen (financiën, huisvesting, Arbo-regelgeving, ICT,
onderhoud, aanschaf materialen) wordt zoveel mogelijk bovenschools ontwikkeld en uitgevoerd,
vanwege zo groot mogelijke efficiëntie en effectiviteit.
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Het sluiten of starten van een schoollocatie zal niet alleen afhangen van het leerlingenaantal en
de financiële stand van zaken. Belangrijke criteria voor besluitvorming over het in stand houden
of starten van schoollocaties zijn, een zo’n optimaal mogelijke spreiding van het
onderwijsaanbod en diversiteit ervan, waarbij als nieuwste ontwikkelingen een IKC voor 0-14 en
onderwijs voor hoogbegaafden onderzocht kunnen worden.
Gezien de ontwikkelingen binnen de Kinderopvangorganisaties wordt onderzocht of PCBO dit zelf
kan aanbieden in nauw overleg met de gemeenten.
Binnen de scholen wordt gewerkt met uitstekende leer- en hulpmiddelen. We investeren in
nieuwe media en ICT om het onderwijsleerproces in de klas te ondersteunen.
Onze schoolgebouwen en gebruikte middelen (onderwijsmaterialen en meubilair) passen bij de
visie van zowel het verenigings- als het schoolconcept en dragen bij aan het realiseren van die
visie.

Management van processen
 Onze scholen bieden een vernieuwend en divers aanbod, mede ontwikkeld vanuit een
christelijke levensvisie.
 Onze scholen profileren zich als scholen waar kinderen niet alleen leren maar ook worden
gevormd in hun persoonlijkheid. We zien de school als een leer- en leefgemeenschap, waar
kinderen belangrijke waarden en normen leren. Alles begint met relatie. Met oprechte
betrokkenheid voor iedereen bouwen we aan die leefgemeenschap waar veiligheid, respect en
ruimte is. Opvoedkundig werken de scholen samen met ouders, want pas dan kan opvoeding
succesvol zijn.
 Kwaliteit en innovatie staan bovenaan. We investeren gericht om de scholen te stimuleren en te
ondersteunen bij integrale en verantwoorde schoolontwikkeling. Het onderwijsaanbod van de
scholen is bovendien afgestemd op de directe omgeving, de behoeften en wensen van de
leerlingen en ouders.
Waardering medewerkers
 We voeren een transparant personeelsbeleid;
 De vereniging voert een stimulerend beleid betreffende mobiliteit en loopbaanbegeleiding;
 Alle scholen werken met een helder taakbeleid;
 Er is een groeiende synergie: leren van elkaar;
 Binden van talentvolle starters/leerkrachten;
 Excellente leerkrachten worden in de organisatie benut, zoals bij het coachen van startende
leerkrachten;
 Voldoende (eigen) aanbod scholings/professionaliseringsmogelijkheden voor het personeel;
 Groeimogelijkheden via de functiemix;
 De scholen en hun omgeving zijn veilig met het oog op welzijn;
 Medewerkers werken graag bij PCBO Leeuwarden e.o.;
 De resultaten van ons personeelsbeleid (bevorderen professionaliteit, uitdagen tot leren en
competentieontwikkeling, goed werkgever zijn) evalueren we periodiek, zowel aan de hand van
indirecte indicatoren, als middels POP gesprekken en een driejaarlijkse enquête onder het
personeel.
Waardering ouders*, leerlingen en partners van PCBO Leeuwarden e.o.
 Ouders kiezen bewust voor een school van PCBO Leeuwarden e.o., ofwel vanwege (een
combinatie van) de levensbeschouwelijke identiteit, de onderwijskundige kwaliteit, de
pedagogische aanpak en de cultuur binnen de school, of het onderwijskundig concept van de
school.
 PCBO ziet ouders als partners en als medevormgevers van de school; we streven daarom naar
een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de vereniging en de eigen school. We
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bieden ouders voldoende eigentijdse mogelijkheden om betrokken te zijn, variërend van
meeleven, meehelpen tot meedenken en meebeslissen. Contacten ouders focussen op verhogen
rendement leerlingen.
De scholen verantwoorden zich transparant aan ouders en partners over hun beleid en bereikte
resultaten, o.a. aan de hand van landelijke kengetallen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de
Vensters PO. Ook vragen zij ouders, leerlingen en partners systematisch (1 x per 3 jaar) om
feedback te geven op het onderwijs en de geboden ‘diensten’, op grond waarvan de school
verbeteringen doorvoert.
Bestuurlijk is PCBO een krachtige en invloedrijke partner en van daaruit werken we samen met
o.a. PABO’s, instellingen voor jeugdwelzijn, cultuur en sport, kinderopvang en peuterspeelzalen,
bibliotheken en de gemeente.
We zetten ons actief in om de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs te verbeteren.
Het doel is om aan beide zijden, zowel bij PO als bij VO, verbeteringen voor aansluiting, aan te
brengen. Invoering van de plaatsingswijzer in 2011 heeft daarop een positief meetbaar effect.
We volgen de onderwijsontwikkeling van onze leerlingen tot aan het derde leerjaar in het
voortgezet onderwijs (plaatsingsadvies, percentage op/afstroom). Ook doen we onderzoek naar
een breder IKC (2-15 jr).
Elke school communiceert op een professionele manier met ouders, potentiële ouders en
partners.
* Waar ouders staat wordt ook verzorgers bedoeld.

Maatschappij
 PCBO Leeuwarden e.o. voelt zich mee verantwoordelijk voor de omgeving en de samenleving en
wil dit ook uitdragen. Waar mogelijk realiseren we meerwaarde voor andere doelgroepen dan
onze primaire doelgroepen. We werken mee aan initiatieven/ projecten die deze betrokkenheid
zichtbaar maken, zoals ‘opleiden in de school’ en begeleiden van startende leerkrachten.
 De scholen van PCBO Leeuwarden e.o. staan midden in de samenleving en houden daar voeling
mee. We willen weten welk beeld de omgeving heeft van onze scholen.
Bestuur en financiers (eindresultaten)
 De vereniging en de scholen zijn transparant; zowel intern en extern verantwoorden de scholen
zich over het gevoerde beleid en bereikte resultaten. Wanneer mogelijk wordt daarbij gebruik
gemaakt van benchmarking, om inzicht te verkrijgen in de eigen positie t.o.v. landelijke,
regionale en onderlinge kengetallen.
 We streven naar verdere groei van het marktaandeel.

3.2. Aansluiting onderwijsconcepten
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 binnen PCBO Leeuwarden e.o. 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 themadag, de Learning Fair en het
Kweekvijvertraject hebben allen bijgedragen aan het ontwikkelen van de bewustwording dat
vakmanschap een continu verbeterproces is.
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De ervaringen en actuele ontwikkelingen brengen ons naar een nieuwe strategische ambitie en
koers. Aan de basis van de strategische ambitie liggen een drietal concepten ten grondslag welke
allen invloed hebben op het meerjarenbeleid. De concepten Passend Onderwijs, High Performance
Schools en New Pedagogies for Deep Learning zijn de grondleggers van onze ambities naar 2019.
Waarna deze vanuit INK model gestuurd, leiden tot de nieuwe strategische koers voor
implementatie.

Strategische koers
Strategische ambi e

High
Performance
Teams

Indicatoren, normeringen en
tevredenheidsme ngen
Resultaat
Proces

High Performance Professionals
Teachers as Designers

Leiderschap
Extraordinary
Leadership
Leaders as Designers
of Change

School as
Learning Studio in
the Community
Integrale Kind Centra
Creëren Publieke Waarde
Innova eve omgeving

Students as
Leading Learners

Passend
Excellent
Innova ef
Onderwijs
Passend Onderwijs
Excellent Educa on
Beta en Techniek
School Learning Studio

Focus on Students Achievement
Students as Leading Learners

Waardering
Professionals
Waardering
ouders
leerlingen en
oud-leerlingen

High
Performance

School

Waardering
maatschappij

Organisa e

Resultaten

(High Performance School)

Leren en verbeteren
(Culture of Change)

3.3. Strategische Koers
NB: In het volgende deel wordt Engelse terminologie gebruikt, omdat deze gebruikt worden binnen de
HPS en NPDL-modellen gebruikt worden.
De strategische koers wordt gevoed door vier (van het INK model afgeleide) organisatiegebieden,
waarbij het eerste organisatiebeleid (leiderschap) een regisserende rol zal hebben om de
doelstellingen in de overige organisatiegebieden -vormgegeven in 3 strategische ambities- te kunnen
realiseren. Het leiderschap en de uitvoering van het leiderschap zal bepalend zijn voor het realiseren
van de ambities waarin de onderstaand omschreven succesfactoren van belang zijn. Deze
succesfactoren bouwen voort op de competentie- en leiderschapsontwikkeling van de afgelopen
beleidsperiode waarin de directeuren een flinke ontwikkeling hebben laten zien.
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Distributive Leadership Het begeleiden van de
strategische koers vraagt om krachtig en breed
gedragen leiderschap. Vanuit het leiderschap zal
–ondersteund door interventies, voortkomend
uit de implementatiestrategie- de ontwikkeling
van de ambities geregisseerd worden. Dit gaat
niet vanzelf en vraagt aansluiting bij de theorie
van distributive leadership (gedeeld of gespreid
leiderschap) waar collectieve capaciteit de plaats
inneemt ten opzichte van individuele en solitaire
(sturings)kracht.
De
nadruk
ligt
op
onderwijskundig
leiderschap;
modelleren,
monitoren en garanderen van effectief
onderwijs en optimaal leerrendement.
Extraordinary Leadership
Zenger&Folkman (2009) hebben op basis van
onderzoek naar succesvolle leiders zestien
leiderschapskenmerken geformuleerd die
belangrijk zijn om innovaties effectief en
succesvol vorm te geven.
Creating a culture of change
Het duidelijk ‘regisseren van de verandering’ op de strategische ambities door leidinggevenden, is
gewenst. Naast leiderschap vraagt het regisseren en realiseren van de ambitie ook een focus op het
creëren van innovatief vermogen. Het toepassen van veranderkundige kennis is daarbij essentieel.
Volgens het onderzoek van dr. André de Waal (2008) besteden High Performance Organisations
aandacht aan de strategie en wijze waarop veranderingen worden voorbereid en uitgevoerd, waarbij
zij steeds oog hebben voor het genereren van nieuwe kennis. ‘Zij verbeteren en vernieuwen continu,
opereren gericht op de lange termijn en acteren open en actiegericht.’ Dit wordt georganiseerd door
collectieve kracht te initiëren en individuele professionals te ontwikkelen tot belangrijke spelers in
resultaatgerichte teams. Evidence-based werkmethodes worden ingezet om het primaire proces te
monitoren en te verbeteren. In een excellente onderwijscontext worden professionals uitgenodigd
kennis te delen en te creëren in professionele teams, waarbij resultaatgerichte teams meer bereiken
dan individuele professionals. ‘Een van de meest krachtige drijfveren bij verandering is het leren van
collega’s (peers), vooral van diegene die bij de implementatie van nieuwe ideeën een stap verder
zijn’(Michael Fullan). Het benutten van reeds sterk ontwikkelde competenties vormt daarbij het
uitgangspunt voor het realiseren en sturen op de realiseren van de genoemde ambities.

Leaders as Designers of Change
PCBO Leeuwarden e.o. heeft, op basis van het HPS-model, haar focus gericht op het optimaal
betrekken van alle medewerkers binnen de organisatie bij bewustwording en continu verbetering
van hun werk. Binnen het programma is aandacht besteed aan het creëren van een innovatief
vermogen en het vergroten van kennis ten aanzien van veranderkunde. De metafoor ‘Top
Professionals winnen de wedstrijd, Top Teams winnen de competitie’ is een metafoor die op de
directeuren van PCBO Leeuwarden e.o. van toepassing is! Bestuurder en directies dragen uit dat
professionals binnen PCBO elkaar nodig hebben in het regisseren van de verandering, en dat het
hebben van een duidelijke focus op het versterken van leerrendement daarbij richting geeft. Een
verdere verdieping van het HPS gedachtegoed door de focus te richten op de geformuleerde
ambities is hierbij essentieel.
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Waar iden teit en kwaliteit
de toekomst van onze leerlingen versterkt!
Happy Leading Learners
PCBO Leeuwarden e.o. biedt excellent onderwijs aan waardoor kinderen
hun talenten ontwikkelen en toekomstkansen benu en. Uitgedaagd door
het beste onderwijs, halen kinderen als Happy Leading Learners -binnen
hun eigen onderwijsprofiel- maximaal leerrendement.

Leiderschap
Het begeleiden
van de
strategische koers
vraagt om krach g
en breed gedragen
leiderschap. Vanuit
het leiderschap zal
–ondersteund
door interven es
voortkomend uit
de implementa e
strategie- de
ontwikkeling van
de ambi es
geregisseerd
worden.

High Performance Teams
Binnen High Performance Teams reflecteren professionals op hun
vakmanschap, werken we met passie aan onderwijsvernieuwing en
ontwikkelen we ons binnen High Performance Teams steeds meer en
meer als ontwerpers van het leren van leerlingen.

School as Learning Studio in the Community
Kinderen verhogen hun leerrendement op maal doordat zij con nu
ges muleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving
van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en
begeleiders gezamenlijk ges muleerd worden binnen en buiten de
school hun talenten op maal te ontwikkelen.

STRATEGISCHE KOERS EN AMBITIES

3.4. Strategische Ambities
Onze strategische ambitie is gericht op drie onderdelen waar we in de komende Strategische
Beleidsperiode onze focus op leggen;
a. Happy Leading Learners /Het realiseren van optimaal leerrendement voor al onze leerlingen,
b. High Performance teams /Meesterschap door de beste professionals,
c. School as Learning Studio in the Community /De meest uitdagende en met de maatschappij
betrokken leeromgeving.
De strategische ambitie zal gestuurd en geleid worden vanuit de eerder omschreven High
Performance Leadership, wat gezamenlijk met de ambitie de INK-organisatiegebieden vormen en
daarmee de bouwstenen van de strategische koers zijn.
3.4.1. 1e Strategische Ambitie
Happy Leading Learners
Het realiseren van optimaal leerrendement voor al onze leerlingen
PCBO Leeuwarden e.o. biedt excellent onderwijs aan waardoor kinderen hun talenten ontwikkelen
en toekomstkansen benutten. Uitgedaagd door het beste onderwijs, halen kinderen als Happy
Leading Learners -binnen hun eigen onderwijsprofiel- maximaal leerrendement.
Passend onderwijs voor iedereen
Onze scholen bieden een vernieuwend en divers aanbod mede ontwikkeld vanuit een christelijke
levensvisie. De scholen profileren zich als scholen waar kinderen niet alleen leren, maar ook
worden gevormd als persoon. Wij zien de school als een leer- en leefgemeenschap, waar kinderen
belangrijke waarden en normen leren. In deze opvoeding werken de scholen samen met ouders, pas
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dan kan de opvoeding succesvol zijn. Kwaliteit en innovatie staan bovenaan. Het onderwijsaanbod
van de scholen is bovendien afgestemd op de directe omgeving, de behoeften en wensen van de
leerlingen en ouders. Vanuit onze identiteit zijn we gemotiveerd om zorgzaam te zijn naar leerlingen
met verschillende en soms heel specifieke onderwijsbehoeften. Leerlingenzorg betreft alle
pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen ondersteunt in het
ontwikkelingsproces ook bij individuele belemmeringen. Deze zorg moet ertoe bijdragen dat de
leerling zich, naar zijn/haar mogelijkheden, zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen en goed wordt
voorbereid op bij hem/haar passend vervolgonderwijs.
Optimaal leerrendement
Onze leerlingen worden in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd om het beste uit zichzelf te
halen. Leerrendement wordt breder gezien dan hoge eindcijfers op de kernvakken. Wij zien
excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid en zijn daarnaast gericht op het ontwikkelen
van meta- cognitie en life-time skills. Leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces,
zij presenteren hun ontwikkeling aan de hand van een portfolio en ontwikkelassessment en stellen in
overleg met de begeleidende docenten leerdoelen voor zichzelf. Ouders en leerlingen zijn actieve
partners in het leerproces. De focus op leerlingenprestaties is een continu factor in relatie tot de
overige kenmerken: leerresultaten worden niet ingezet als kwaliteitsmeting achteraf, maar als
uitgangspunt van handelen om lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij elke interventie
wordt afgewogen en gemeten wat het (beoogde) effect op het leerrendement is. Talentontwikkeling
krijgt volle aandacht betreffende ontdekken en ontwikkelen. Niet alleen op kennisgebieden, maar
ook op cultureel en sportief gebied gestimuleerd door een uitdagend aanbod.
Leerlingen als ‘Leading Learners’
Vanuit een passend onderwijsaanbod en optimaal leerrendement willen we leerlingen verder
begeleiden in het ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap rondom hun eigen toekomst.
Leerlingen als Leading Learners beheersen Deep Learning Skills; ze kunnen abstract denken;
complexe vraagstukken oplossen; zetten ICT effectief in; hebben een Global Mindset; hebben
doorzettingsvermogen, kunnen kennis toepassen; kunnen samen werken & effectief communiceren;
zijn positief en flexibel. Onze ambitie richt zich erop om op steeds meer scholen leerlingen ruimte,
verantwoordelijkheid en eigenaarschap t.a.v. het organiseren & plannen en de resultaten van hun
eigen leerproces te bieden. Waarbij leerlingen weten wat hun inspireert, motiveert en wat hun
toekomstdromen zijn en -gesteund vanuit partnership met leraren- hierin zelf de leiding nemen.
Leerlingen leren vanuit intrinsieke flow (‘Triple Loop Learners’) en zijn gemotiveerd tot het halen
van hoog (leer)rendement en willen vanuit samenwerking en creatie met leerlingen, leraren en
andere leerpartners complexe vraagstukken exploreren en samen oplossen. Leerlingen als ‘Leading
Learners’ hebben aandacht voor het ontwikkelen van Meta Cognitie; zij zijn bewust hoe je als
persoon het beste leert en zorgen voor een open leercultuur waarin zelfvertrouwen en ontwikkelen
van talent en kracht uitgangspunt is. Kortom, boeiend onderwijs met een uitdagende en
onderzoekende houding.
3.4.2. 2e Strategische Ambitie
High Performance Teams
Meesterschap door de allerbeste professionals
Binnen High Performance Teams reflecteren professionals op hun vakmanschap, werken met
passie aan onderwijsvernieuwing en ontwikkelen binnen High Performance Teams steeds meer en
meer als ontwerpers van het leren van leerlingen.
Teaching like a pro!
Binnen onze scholen wordt onderwijs aangeboden dat gericht is op het afstemmen op actuele
persoonlijke leerbehoeften van leerlingen en continu ontwikkeling van professionals. Het is een
school waar leerlingen en leraren in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het
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beste uit zichzelf te halen. Om High Performance te kunnen realiseren hebben we op elke plek
binnen de school professionals nodig! Professionals die hoge verwachtingen hebben (High Trust),
hoge doelen stellen (High Expectations) maar zeker ook prima ondersteuning bieden (High Support).
Professionals die impact hebben door leerlingen te helpen om ‘te leren leren’ en zich te ontwikkelen
tot ‘21st Century Life Time Learners’. Volgens dr. Robert Marzano’s meta-analyse ‘is vakmanschap
van leraren, met daar binnen de beheersing van pedagogische en didactische vaardigheden, de
meest cruciale factor om te komen tot optimaal leerrendement’. Leraren die allen ‘Teach like a pro’
door zich te focussen op effectief lesgeven met nastreven van de eigen leerdoelen, het ontvangen
van feedback en het observeren van collega’s om het doceren naar een hoger niveau te brengen.
High Performance Teams
High Performance Teams gaan als basisattitude uit van Distributive Leadership; zij zijn er van
overtuigd dat, juist in organisaties gericht op het leren van kinderen, het essentieel is leiderschap te
modeleren wat ‘uitgaat van verantwoordelijkheid voor het rendement door iedereen’. Schoolteams
realiseren succesvolle transities door bewust de kennis van veranderkunde en de kracht van Capacity
Building als hefbomen in te zetten. Binnen deze cultuur van verandering gaan professionals uit van
een ‘continous improvement culture’ waarbinnen zij continu op zoek zijn naar optimalisering van de
praktijk. Zij koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en
durven nieuwe onderwijsconcepten te verkennen en exploreren op microniveau. Zij onderzoeken en
analyseren het effecten. De professionals zijn continu in gesprek over hun vakmanschap, teamleren
en het effect van hun vakmanschap op het leerrendement van leerlingen. De scholen hebben een
relevant meet- en evaluatiesysteem dat gericht is op het in kaart brengen van het leren van
leerlingen en leraren; op de condities van leeromgevingen en op het effectief begeleiden van de
leerontwikkeling van leerlingen en teams. Omdat we weten dat we alleen samen met anderen tot
High Performance kunnen komen!
Teachers as Designers
Onze strategische ambitie is gericht om naast ’teaching like a pro’ het vakmanschap van leraren
verder te ontwikkelen naar ‘ontwerpers van leren van leerlingen’. Teachers as Designers beheersen
de basisvaardigheid die van een goede leerkracht verwacht wordt. Zij reflecteren op hun eigen
handelen en ondersteunen elkaar als ‘reflecterende leraren’ vanuit een ‘Evidence Informed Culture’
bij het geven van feedback en support op ontwikkeling van hun vakmanschap en het leren van
leerlingen. Teachers as Designers realiseren voor alle kinderen passend onderwijs door vanuit
‘gepersonaliseerd leren’ de transitie te maken van ‘lesgeven’ naar ‘activeren van het leren van
individuele leerlingen’. Zij maken het leren van leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker
en effectiever door een flinke impuls bij het inzetten van digitale middelen en bronnen. Zij weten
vanuit Mindfullness een balans te creëren tussen cognitie en emotie. Vanuit reflectie en
bewustwording weten zij een weg te vinden tussen het ‘moeten’ van alle activiteiten en het met
plezier ‘effectief inzetten van tijd voor leren’. Teachers as Designers weten dat ‘als zij echt willen dat
hun leerlingen leren, zij ook bereid moeten zijn om te leren van hen en te luisteren naar Students
Voices.
3.4.3. 3e Strategische Ambitie
School as Learning Studio in the Community
De meest uitdagende en met de maatschappij betrokken leeromgeving.
Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij continu gestimuleerd worden veel te
leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en vooruitgang waar ze door hun ouders en
begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden binnen en buiten de school hun talenten optimaal te
ontwikkelen.
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School als onderdeel van de Community
Onze scholen werken vanuit een maatschappelijke waardencreatie op de langere termijn, waarin de
verbinding gemaakt wordt tussen een breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief én een
smaller, veilig en beschermend lokaal perspectief. Samenwerking met ouders en maatschappelijke
partners is hierin een uiting van. Kinderen verwerven 20% van hun kennis op school terwijl overige
percentages leerrendement verkregen wordt in activiteiten die na school of binnen het gezin plaats
vinden (J. West Burnham). Binnen de leertijd op school worden kinderen gestimuleerd maximale
resultaten te halen. Maar daarnaast willen wij in partnerschap met ouders, en kansen van kinderen
vergroten door de onderwijstijd uit te breiden met leer- en speeltijd buiten schooltijd. PCBO
Leeuwarden e.o. gaat de verantwoording ten aanzien onderwijs en opvang op basis van
gelijkwaardigheid met ouders aan. Scholen, Kindcentra en Ouders helpen kinderen gezamenlijk
succesvolle leerrendementen te behalen. Onze scholen hebben contact met de omgeving hoog in het
vaandel staan en betrekken stakeholders bij haar beleidsbepaling.
Innovatieve scholen
De afgelopen drie decennia heeft technologie een verregaande impact gehad op onze manier van
communiceren, werken, leren en spelen. Overal ter wereld kunnen we zowel mensen als informatie
in een mum van tijd bereiken. Overal ter wereld wordt informatie binnen leer- werk- en
speelomgevingen actief omgezet in contact, communicatie en kennis. Daarnaast zien we binnen onze
scholen een -vanuit onze signatuur zeer gewaarde- multiculturele leef-, speel- en
leergemeenschappen. PCBO Leeuwarden e.o. wil de technologische ontwikkelingen en de
multiculturele & internationale context actief inzetten bij het realiseren van haar onderwijsdoelen.
Daarmee wil zij aansluiten op de nieuwe kenniseconomie waar afstand tussen mensen en middelen
steeds onbelangrijker wordt en kennisgrenzen vervagen. In onze ambitie geven we uiting aan ‘Think
Global, act Local!’ (David Ulrich) en slaan we voor onze leerlingen een brug tussen heden en
toekomst. Globalisering, internationalisering en digitalisering horen bij de toekomst van leerlingen
van nu.
New Pedagogies Deep Learning
De ambitie richt zich op het steeds meer ontwikkelen van scholen die pedagogische partnership
tussen leraren onderling, tussen leerlingen onderling; en tussen leraren en leerlingen, bewust
hebben vormgeven om het leerrendement gezamenlijk te verbeteren. Teams zoeken tevens naar
partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen en met inzet van ICT wordt
de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op maat begeleid, geregistreerd en 24-7
beschikbaar gemaakt! De school heeft de kenmerken van een Design Studio waarbinnen leren met
gebruikmaking van technologie versneld wordt. Leraren zijn Designers en binnen hun werk gericht op
leren, leerlingen zijn Leading Learners. Zij werken samen met Nationale en Internationale partners en
leren van good practice van collega-scholen of de praktijkverbeteringen die zij zelf in brengen.
Leerlingen krijgen in betekenisvolle situaties Real Life Learning-uitdagingen aangeboden. Om
kinderen uit te dagen is het van belang goede vragen te stellen en ruimte te geven om tot
antwoorden te komen. De empirische cyclus is een wetenschappelijk bewezen methode om kinderen
uit te dagen tot ontdekken, onderzoeken en ondernemen. In een rijke leeromgeving en met (digitale)
leermiddelen zorgen we voor boeiend onderwijs. Daarbij is ook differentiatie nodig. Bij de ene
leerling zal het accent meer op het doen liggen, bij de andere meer op het denken. Meer ruimte voor
projectonderwijs biedt daartoe volop mogelijkheden. De leerlijnen en leerdoelen in de gebruikte
onderwijsmethodes bieden houvast, maar het methodegebruik zal meer flexibel worden toegepast.
We hebben oog voor talentontwikkeling in brede zin en met name op het gebied van vaardigheden,
Bèta’s, cultuur en sport. We stimuleren het en geven ruimte om deze talenten te ontwikkelen. Het
onderwijs ’van levensechte (wereld)opdrachten maakt het leren voor leerlingen betekenisvoller,
aantrekkelijk en naar kennistoepassing duurzamer. Een Learning Studio die gericht is op Deep
Personalised Learning biedt leerlingen een omgeving aan gericht is op steeds meer kennis vergaren,
exploreren en ontwerpen van hun toekomst en talent.
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4

Strategie Uitvoeren

Implementatie strategie, Uitwerking strategie in indicatoren, Normeringen

4.1. Implementatie Strategie
Om de uitwerking van de strategie te kunnen realiseren, wordt in de structuur van PCBO Leeuwarden
e.o. voorzien in duurzame ontwikkeling van leiderschap, professionalisering en onderzoek. Hiertoe
worden naast de reeds ingerichte consolidatie- en innovatieroutes voor leidinggevenden en change
teams, een PCBO Studio (kennisoverdracht, kennisdeling, ontwerpen, exploreren en experimenteren)
en een PCBO Research Lab (onderzoek, onderzoekmatig handelen) ingericht. Beide zijn bedoeld om
de organisatiegebieden te voeden en de resultaatgebieden te kunnen waarderen; om deze
vervolgens in een continu leer- en verbetertraject opnieuw in het leiderschapstraject te betrekken.
PCBO Studio

PCBO Research Lab

Strategische koers

Leiderschap

Strategische ambi e

High
Performance
Teams

Indicatoren, normeringen en
tevredenheidsme ngen
Resultaat
Proces

Leiderschapsroutes

High Performance Professionals
Teachers as Designers
Distribu ve
Leadership
Extraordinary
Leadership
Crea ng a
culture of change

Leaders as
Designers
of Change

School as
Learning Studio in
the Community
Integrale Kind Centra
Creëren Publieke Waarde
Innova eve omgeving

Students as
Leading Learners

Passend
Excellent
Innova ef
Onderwijs
Passend Onderwijs
Excellent Educa on
Beta en Techniek
School Learning Studio

Focus on Students Achievement
Students as Leading Learners

Waardering
Professionals
Waardering
ouders
leerlingen en
oud-leerlingen

High
Performance

School

Waardering
maatschappij

Organisa e

Resultaten

(High Performance School)

Leren en verbeteren
(Culture of Change)

4.1.1. Leiderschapsontwikkeling
Aandacht voor een zorgvuldige borging van HPS en verbinding tussen de reeds ontwikkelde HPSonderdelen vindt vanuit leiderschapsontwikkeling plaats. Scholen binnen PCBO Leeuwarden e.o.
ontwikkelen zich, afhankelijk van verschillende factoren, in verschillende fases. Belangrijk is dat
vanuit leiderschapsontwikkeling zo goed mogelijk aangesloten wordt bij de ontwikkelingsfasen waar
de scholen zich momenteel in begeven. Een tweede uitgangspunt is dat de directeuren vanuit hun
collectieve kracht elkaar op een professionele wijze ondersteunen, motiveren en stimuleren in fases
van consolidatie alsmede het verder door-ontwikkelen binnen de volgende fase. Een belangrijke
STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2015 – 2019 PCBO LEEUWARDEN E.O.

27

verkenning van de toekomst ligt geborgd in het volgen van de ingezette lijn en in het consolideren
van de drie eerste fasen voor alle scholen van PCBO. Daarbinnen is er ruimte voor scholen om
volgende stappen naar transformatie en innovatie te verkennen als zij daaraan toe zijn. Scholen
kunnen dus een consolidatie- of een innovatie route kiezen, afhankelijk wat het beste bij hun huidige
context past, maar zullen ook gezamenlijk een aantal activiteiten oppakken.
De consolidatieroute heeft de doelstelling inhoud te geven aan de volgende processtappen:
a. Het normeren van basiskwaliteit en consolidatie van datgene wat gerealiseerd is;
b. Het gedeelde leiderschap vanuit het directeurenberaad binnen de scholen te consolideren en het
verder ontwikkelen van de cultuur van verandering binnen de scholen;
c. het versterken en verdiepen van reeds ingezette veranderingen; verder ontwikkelen van
vakmanschap van docenten & professionele teams binnen onderzoekende cultuur.
De innovatieve route heeft de volgende aanvullende doelstelling:
d. het nemen van volgende ontwikkelstappen; het versterken van de effectiviteit van de organisatie
gericht op het leren van leerlingen en leraren, het transformeren van de eigen praktijk & het
innoveren van de eigen praktijk.
Als een vloeiende overgang naar ‘meer mensen binnen de school verantwoordelijk maken’ voor
zowel de consolidatieroute als de innovatieroute binnen de school, werken scholen met ‘changeteams’. De inhoud van deze rollen is zowel in de consolidatieroute als in de innovatieroute hetzelfde;
de directeur is de changeleader terwijl hij of zij versterkt wordt door het enthousiasme en de inzet
van collega’s die de rol van onderzoeksleider, veranderleider en innovatieleider op zich nemen.
4.1.2. Inrichten van een PCBO Studio
Om de geformuleerde ambitie te kunnen realiseren is het van evident belang dat er aandacht bestaat
voor het continu opleiden en ontwikkelen van professionals. Het inrichten van een PCBO Studio is
een middel dat hierin kan voorzien. De PCBO Studio is een instituut waarin alle medewerkers de
mogelijkheid geboden wordt de eigen kwaliteitsgarantie van PCBO Leeuwarden e.o. waar te maken
door middel van continu aandacht voor professionalisering, ontwikkeling en innovatie.
De PCBO Studio beoogt een professionele, kwalitatief hoogstaand, ambitieus en inspirerend karakter
te hebben waarbinnen onderstaande doelstellingen vorm krijgen:
1. Komen tot verdere professionalisering van alle medewerkers;
2. Ondersteuning bieden bij het waarmaken van strategische ambities;
3. Aantrekkelijke opleidings- en carrièreperspectieven bieden voor zittend en komend personeel;
4. Intensivering van de loopbaanontwikkeling en mobiliteit;
5. Leren en ontwikkeling een zichtbare plek te geven waardoor de PCBO Studio een belangrijke
aanjaagfunctie van het realiseren van de innovatie binnen de scholen.
De functies van de PCBO Studio is vierledig:
1. Het is een cultuurinstrument: Versterking van een onderzoekmatige cultuur en vergroten van het
innovatief vermogen/verandercultuur.
2. Het is een HR-instrument: Invulling goed werkgeverschap door aanbieden van opleidingen en
scholing, loopbaan- en mobiliteitsbegeleiding van medewerkers en management development;
3. Het is een kwaliteitsinstrument: Verzorgen van opleiding, training, kweekvijvers, idea-labs,
design studio’s en learning fairs, rondom de invulling van de strategische ambitie en het
realisering van de strategische koers;
4. Het is een ‘New Measure’-instrument: Inzetten van (wetenschappelijk) procesmatig onderzoek
en uitwisseling van ‘exemplares’ en ‘good practice’ om de voortgang en ontwikkeling van de
strategische ambitie te kunnen waarderen en waar nodig bij te sturen.
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De Studio wordt door een aantal samenwerkingspartners met de directies van PCBO Leeuwarden
e.o. inhoud gegeven. De cultuur van de Studio gaat uit van een open cultuur waar met en van elkaar
wordt geleerd. Er worden bewustmakende, vormende experimentele themagerichte activiteiten
ingericht. Er volgt nog een nadere uitwerking waarin de vormgeving, functies, aanbod en
bedrijfsvoering worden uitgewerkt.
4.1.2. Inrichten van een PCBO Research Lab
Naast het ontwikkelen van professionals wordt parallel aandacht besteed aan het meten van
resultaten. Hiertoe wordt een PCBO Research Lab ingericht. Het Research Lab heeft een drieledige
doelstelling;
a. Het is een ‘instituut’ of ‘herkenbare plek’ waar data verzameld wordt die informatie geeft over de
ontwikkelstatus van de scholen, professionals en leerlingen.
b. Het is een ‘netwerk’ waar professionals samen komen om hun onderzoeksvaardigheden verder
aan de hand van de praktijk ontwikkelen.
c. Het is een ‘instituut’ of ‘herkenbare plek’ 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.
Binnen het Research Lab zal de eerste doelstelling het inrichten van een monitor zijn, waarin data
verzameld kan wordt, die het realiseren van strategische doelstellingen meet.
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4.2. Uitwerking strategie in indicatoren
STRATEGISCHE KOERS
Ontwikkelproces

Succes
indicatoren

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

Junior Quality
Basis Kwaliteit

Medior Quality
Professionaliteit;

Senior Quality
Effectiviteit

Excellent
Quality
Transformatie;

High
Performance
Quality

Gericht op
gedeeld
leiderschap,
verandercultuur
en vakmanschap

Gericht op het
versterken van
rendement van
leren

Gericht op
continue
verbetering van
eigen praktijk en
systemen

Gericht op
baanbrekende en
toekomst gerichte
innovatie

Gericht op
realisatie van een
continue
kwaliteitsgarantie

1. Happy Learners
1.1. Hoog rendement van leren
1.1.1. Hoge motivatie tot leren
1.1.2. Hoog leerrendement curriculum-vaardigheden
1.1.3. Ontwikkelen van Learning Progressions (6 C’s)
1.2. Focus op inbreng door leerlingen
1.2.1. Eigenaarschap & invloed op (eigen)leerproces (students voice)
1.2.2. Leren vanuit tripple loop learning
1.2.3. Ontwikkelen metacognitie & Deep Learning Tasks
1.3. Hoge ondersteuning gericht op leren van leerlingen
1.3.1. Realiseren & Evalueren hoge verwachtingen
1.3.2. Ontvangen en geven van formatieve feedback
1.3.3. Onderwijsrendement inzichtelijk hebben en volgen

2. High
Performance
Teams

2.1. Leaders of Change & Innovation
2.1.1. Regisseren van Strategische visie
2.1.2. Realiseren Kernwaarden en Identiteit
2.1.3. Gedeeld leiderschap & Creëren toegevoegde waarde
2.1.4. Evidence based Cultuur van verandering en innovatie
2.2. High Performance Teachers
2.2.1. Teaching like a pro
a) Vakinhoudelijke Pedagogisch Didactische competenties
b) Professionele Reflectie & Ontwikkeling (6C’S) en Samenwerkingscompetenties
c) Onderzoekende en ontwerpende competenties

3. Schools as
Learning Studio in
the Community

3.1. Concept (Learning)
3.1.1. Passend onderwijs
3.1.2. Deep Personalized & Real Life Learning
3.2. Creëren publieke meerwaarde (Comunity)
3.2.1. Betrokkenheid & feedback van leerlingen, ouders en stakeholders (kindcentra,
3.2.2. Leerlingen ouders en stakeholders als partners
3.3. Innovatieve en interactieve leeromgeving (Studio)
3.3.1. Internationalisering & digitalisering (24 uurs leren)
3.3.2. New measures & evaluation
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Strategische Ambitie, Monitoring en Succes Indicatoren Strategisch Beleid
Fase
Basis
Prof essionaliteit

Happy Leading
Learners

Strategisc
he
Ambitie

V i d e o B a s i s k wa l i t e i t
S u c c e s I n d i c a t o r B a s i s k wa l i t e i t
Portfolio’s leerlingen

Video Optimaal leerrendement
Succes Indicator Opbrengsten
Learning Book

Succes
Indicator

1.3.1. Realiseren & Evalueren hoge verwachtingen
1.3.2. Ontvangen en geven van formatieve feedback
1 . 3 . 3 . O n d e r wi j s r e n d e m e n t i n z i c h t e l i j k h e b b e n e n
volgen

1.1.1. Hoge motivatie tot leren
1.1.2. Hoog leerrendement curriculum vaardigheden

Evidence
Onderzoe
k Monit or
Succes
Indicator

Community

E xc e l l e n t E d u c a t i o n , C u l t u r e o f
Change
Focus on Students Achievement
Leerlingen halen een
optimaal leerrendement

Evidence
Onderzoe
k Monit or

Strategisc
he
Ambitie

High Performance Teams
School in the

Minimum
Distributive Leadership
kwalitetisgarant
High Performance Professionals
ie
Alle leerlingen worden in een veilige en gezonde
omgeving
uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen

Eff ectiviteit

Strategisc
he
Ambitie
Evidence
Onderzoe
k Monit or
Succes
Indicator

Professionals voldoen
aan minimum
kwaliteitsstandaarden en
werken continu aan het
realiseren van de
kernwaarden
Video kernwaarden
Succesindicatoren
Kernwaarden,
Strategische doelen

P r o f e s s i o n a l s we r k e n v a n u i t
gedeeld leiderschap continu
aan hun persoonlijke
professionaliteit

P r o f e s s i o n a l s we r k e n c o n t i n u a a n d e
effectiviteit van hun teams en het
realiseren van strategische
doelstellingen

Video Leadership
Succes Indicatoren
Leadership,
Teach like a pro

Video Evidence Based Culture working
in High Performance Teams
Succes Indicatoren Teach like a pro
Web-based Ontwikkelprotfolio’s

2.1.1. Regisseren van
Strategische visie
2.1.2. Realiseren
Kernwaarden
2.2.1. High Performance
Teachers
Vakinhoudelijke
Pedagogisch Didactische
competenties
Kwaliteit en identiteit
versterken elkaar

2.1.3. Gedeeld leiderschap
& toegevoegde waarde
2.1.4. Evidence based
Cultuur van verandering en
innovatie
2.2.1. High Performance
Teachers
Samenwerkingscompetentie
s
Alle scholen bieden passend
onderwijs
voor hun leerlingen
Video Passen Onderwijs
Succes Indicator Zorg en
Begeleiding

Video betrokkenheid
stakeholders
Succes Indicator
Identiteit
3.2.1. Betrokkenheid &
feedback van leerlingen,
ouders en stakeholders

3 . 1 . 1 . P a s s e n d o n d e r wi j s

2.2.1. High Performance Teachers:;
Professionele Reflectie,
onderzoekende competenties

Transf ormatie

Innovat ie

Students as Leading Learners & Teachers
as Designers
Schools as Learning Studio’s
Leerlingen zijn Leading Learners
Globalisering,
Internationalisering en digitalisering horen
bij de toekomst van leerlingen van nu
Video Students as Leading Learners
Succesindicator Learning Progressions
(onderzoek 6 C’S)
Web Based Learning Book
1.2.1. Eigenaarschap & invloed op
(eigen)leerproces
1.2.2. Leren vanuit Tripple Loop Learning
1.2.3. Metacognitie & Deep Learning Tasks
1.1.3. Ontwikkelen van Learning
Progressions (6 C’s)
Vakmanschap van leraren wordt verder
o n t wi k k e l d n a a r ‘ T e a c h e r s a s D e s i g n e r s ’ ;
ontwerpers van leren van leerlingen

Video Deep Learning focus op High
Performance Teams
Succes Indicator Teacher as Designer
Leadership of Deep Change & Innovation

2.2.1. High Performance Teachers:
O n t wi k k e l i n g ( 6 C ’ S ) , o n t w e r p e n d e
competenties

School als onderdeel van de
Community

Een Learning Studio is gericht
op Deep Personalized Learning

Video School in the Community
Succes Indicator School as
Learning Studio in the Community

Video Deep Learning
School Conditions Rubric Deep Learning

3.2.2. Leerlingen, ouders en
stakeholders als partners
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leeromgeving (Studio)
3.3.1. Internationalisering & digitalisering
(24 uurs leren)
3.3.2. New measures & evaluation
3.1.2. Deep Personalized & Real Life
Learning
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4.2.1. Happy Leading Learners
Ambitiepunten
Wat willen we
bereiken?

Kwaliteitsindicator

Normering

Instrumenten

Wanneer zijn we tevreden?

Wat is de bestuurlijke ambitie ?
Hoeveel scholen hebben deze
ambitie wanneer gehaald?

Alle scholen bieden
passend onderwijs
voor hun leerlingen

a. Onze scholen bieden een vernieuwend en divers aanbod, mede ontwikkeld vanuit een christelijke levensvisie.
b. De scholen profileren zich als scholen waar kinderen niet alleen leren en met plezier naar school gaan, maar ook
worden gevormd als persoon en in een leer- en leefgemeenschap, belangrijke waarden en normen leren.

Kwaliteit en identiteit
versterken elkaar

a. Het onderwijsaanbod van de scholen is afgestemd op de directe omgeving, de behoeften en wensen van de
leerlingen en ouders. b. Onderwijs wordt voor elk kind op maat vanuit een ontwikkelprofiel aangeboden.
c. Leerlingenzorg betreft alle pedagogische en didactische maatregelen waarmee een school leerlingen met
verschillende en soms heel specifieke onderwijsbehoeften ondersteunt in het ontwikkelingsproces.

Waarderingen realisatie*
1. in 2016 worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in
specifiekere
resultaat
verwachting per
kwaliteitsindicator

Monitoring
1.3. Hoge ondersteuning gericht op
leren van leerlingen
1.3.1. Hoge verwachtingen
1.3.2. Formatieve feedback
1.3.3. Onderwijsrendement

Waarderingen realisatie*
1. in 2016 worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in specifiekere resultaat
verwachting per kwaliteitsindicator

Monitoring
1.1. Hoog rendement van leren
1.1.1. Motivatie tot leren
1.1.2. Leerrendement curriculum
1.1.3. Learning Progressions (6 C’s)

Waarderingen realisatie*
1. in 2016 worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in
specifiekere
resultaat
verwachting per
kwaliteitsindicator

Monitoring
1.2. Inbreng door leerlingen
1.2.1. Eigenaarschap & invloed op
(eigen)leerproces (students voice)
1.2.2. Tripple loop learning
1.2.3. Metacognitie & Deep Learning

De zorg binnen scholen draagt er toe bij dat de leerling zich, naar zijn/haar mogelijkheden, zo optimaal mogelijk
kan ontwikkelen en goed wordt voorbereid op bij hem/haar passend vervolgonderwijs.
Leerlingen halen een
optimaal
leerrendement
Alle leerlingen worden
in een veilige en
gezonde
omgeving
uitgedaagd om het
beste uit zichzelf te
halen
Leerlingen zijn
Leading Learners

a. PCBO Leeuwarden e.o. heeft gedurende de gehele beleidsperiode geen rekenzwakke of taalzwakke scholen.
b. De leerling-resultaten rekenen, taal, technische – en begrijpend lezen zijn boven de verwachte inspectienorm. c.
Leerrendement wordt breder gezien dan hoge eindcijfers op de kernvakken. Scholen zijn gericht op excellente
beheersing van kennis én ontwikkelen van meta- cognitie en & life-time skills.
a. Ouders en leerlingen zijn actieve partners in het leerproces. b. De focus op leerlingenprestaties is een continu
factor in relatie tot de overige kenmerken: leerresultaten worden niet ingezet als kwaliteitsmeting achteraf, maar
als uitgangspunt van handelen om lesgeven en onderwijs continu te verbeteren. Bij elke interventie wordt gewogen
en gemeten wat het effect op het leerrendement is. Scholen behalen goede onderwijskundige resultaten.
Leerlingen leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces, zij presenteren hun ontwikkeling a.d.h.v. van een
portfolio en ontwikkelassessment en stellen met de begeleidende docenten leerdoelen voor zichzelf.
Vanuit een passend onderwijsaanbod en optimaal leerrendement willen we leerlingen verder begeleiden in het
ontwikkelen van hun persoonlijk leiderschap rondom hun eigen toekomst. Naast basisvaardigheden is er
aantoonbare ‘leerprogressie’ met betrekking tot de 21e eeuwse vaardigheden. Leerlingen kunnen abstract denken;
complexe vraagstukken oplossen; ICT effectief inzetten; hebben doorzettingsvermogen, kunnen kennis toepassen;
samen werken & effectief communiceren; zijn positief en flexibel.
Onze ambitie richt zich erop om op steeds meer scholen leerlingen ruimte, verantwoordelijkheid en eigenaarschap
t.a.v. het organiseren & plannen en de resultaten van hun eigen leerproces te bieden. Waarbij leerlingen weten wat
hun inspireert, motiveert en wat hun toekomst dromen zijn en -gesteund vanuit partnership met leraren- hierin zelf
de leiding nemen. Leerlingen leren vanuit intrinsieke flow en zijn als Triple Loop Learners gemotiveerd tot het
halen van hoog (leer)rendement en willen vanuit samenwerking en creatie met leerlingen, leraren en leerpartners
complexe vraagstukken exploreren en samen op te lossen.

Waarmee meten we of
doelstellingen worden gehaald?

Doorstoomgegevens en gegevens
plaatsingswijzer

Inspectierapporten
Waardering door ouders
Waarderingen door leerlingen
Portfolio’s en Learning Book
Reflectie binnen teams (Video’s)

Waardering door leerlingen: video’s,
portfolio’s, tevredenheid en werk van
leerlingen
Waarderingen door ouders

a. Leerlingen als ‘Leading Learners’ hebben aandacht voor het ontwikkelen van Meta Cognitie; zij zijn bewust hoe je
als persoon het beste leert en zorgen voor een open leercultuur waarin zelfvertrouwen en ontwikkelen van talent
en kracht uitgangspunt is. b. De Students Voice neemt een duidelijke plaats in bij de ontwikkeling van de innovatie
binnen scholen; elke school heeft een leerlingenraad en betrekt leerlingen bij de innovatie en ontwikkeling binnen
haar school.
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4.1.2. High Performance Teams Vakmanschap is meesterschap
Binnen High Performance Teams reflecteren we op onze professionaliteit, werken we met passie aan onderwijsvernieuwing en ontwikkelen we ons binnen
High Performance Teams steeds meer en meer als ontwerpers van het leren van leerlingen.
Ambitiepunten

Kwaliteitsindicator
Wanneer zijn we tevreden?

Wat is de bestuurlijke ambitie ?
Hoeveel scholen hebben deze
ambitie wanneer gehaald?

Leraren beheersen het
vakmanschap and
‘Teach like a pro’

a. Binnen onze scholen wordt onderwijs aangeboden dat gericht is op het afstemmen op actuele persoonlijke
leerbehoeften van leerlingen en continu ontwikkeling van professionals. b. Het is een school waar leerlingen en
leraren in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen.

Waarderingen realisatie*
1. in 2016
worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in
specifiekere
resultaat
verwachting

Monitoring
2.2. High Performance Teachers
2.2.1. Teaching like a pro
Vakinhoudelijke Pedagogisch
Didactische competenties

Waarderingen realisatie*
1. in 2016
worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in
specifiekere
resultaat
verwachting per kwaliteitsindicator

Monitoring
2.1. Leaders of Change &
Innovation
2.1.1. Strategische visie
2.1.2. Kernwaarden
2.1.3. Gedeeld leiderschap &
toegevoegde waarde
2.1.4. Evidence based Cultuur

Waarderingen realisatie*
1. in 2016
worden deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van
de scholen, en in 2019 worden
deze kwaliteitsindicatoren op 80 %
van de scholen ervaren (normering
3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten
in
specifiekere
resultaat
verwachting kwaliteitsindicator

Monitoring
2.2. High Performance Teachers
2.2.1. Teaching like a pro
Professionele Reflectie &
Ontwikkeling (6C’S) en
Samenwerkingscompetenties
Onderzoekende en ontwerpende
competenties

Wat willen we
bereiken?

a. Alle professionals beheersen pedagogische en didactische vaardigheden, focussen op effectief lesgeven en het
nastreven van de eigen leerdoelen. b. Zij brengen het doceren naar een hoger niveau door het ontvangen van
feedback en het observeren van collega’s.; kortom They teach like a pro!
Professionals hebben, ondersteund vanuit Good Governance, Professionele Communicatie, en Innovatief Personeels
Beleid, impact op leerlingen door hun te helpen om ‘te leren leren’ en zich te ontwikkelen tot ‘21st Century Life
Time Learners’.
Professionals werken
vanuit gedeeld
leiderschap continu aan
hun persoonlijke
professionaliteit en de
effectiviteit van hun
teams

Vakmanschap
van
leraren wordt verder
ontwikkeld
naar
‘Teachers as Designers’;
ontwerpers van leren
van leerlingen.

a. Schoolteams werken vanuit een ‘continous improvement culture’ waarbinnen zij continu op zoek zijn naar
optimalisering van de praktijk. b. De professionals zijn continu in gesprek over hun vakmanschap, (persoonlijke
groei alsmede teamontwikkeling) en het effect van hun vakmanschap op het leerrendement van leerlingen.
Professionals koppelen theoretische wetenschappelijk bewezen werkwijzen aan hun eigen praktijk en verkennen
en exploreren nieuwe onderwijsconcepten.
De scholen hebben een relevant meet- en evaluatiesysteem wat gericht is op het in kaart brengen van het leren van
leerlingen en leraren, de condities van leeromgevingen en het effectief begeleiden van begeleiden van de
leerontwikkeling van leerlingen en teams. Omdat we weten dat we alleen samen met anderen tot High Performance
kunnen komen!
Teachers as Designers realiseren voor alle kinderen passend onderwijs door vanuit ‘gepersonaliseerd leren’ de
transitie te maken van ‘lesgeven’ naar ‘activeren van het leren van individuele leerlingen’.
Teachers as Designers maken het leren van leerlingen en hun eigen werkinhoud aantrekkelijker en effectiever door
een flinke impuls bij het inzetten van digitale middelen en bronnen en weten vanuit Mindfulness een balans te
creëren tussen cognitie en emotie en vanuit reflectie en bewustwording een weg weten te vinden tussen het
‘moeten’ van alle activiteiten en het met plezier ‘effectief inzetten van tijd voor leren’.
Teachers as Designers betrekken leerlingen bij het verbeteren van hun lespraktijk; zij weten dat ‘als zij echt willen
dat hun leerlingen leren; zij ook bereid moeten zijn om te leren van hen en luisteren naar Students Voices.
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Normering

Instrument

Waarmee meten we of doelstellingen
worden gehaald?

Waardering leerlingen
Waardering leraren
Reflectie op school niveau (video’s)

NPDL onderzoek verandercapaciteit
Ontwikkelportfolio’s leerkrachten
Reflectie op school niveau (video’s)

Waardering leerlingen
Waardering leraren
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4.1.3. School as Learning Studio in the Community
Kinderen verhogen hun leerrendement optimaal doordat zij continu gestimuleerd worden veel te leren. Zij groeien op in een omgeving van ontwikkeling en
vooruitgang waar ze door hun ouders en begeleiders gezamenlijk gestimuleerd worden binnen en buiten de school hun talenten optimaal te ontwikkelen.
Ambitiepunten
Wat willen we
bereiken?

School als onderdeel van de
Community

Kwaliteitsindicator en normering

Hoe meten we of de doelstellingen
worden gehaald?

a. Alle scholen van PCBO Leeuwarden e.o. werken, vanuit een financieel gezonde positie, en materieel
verzorgde omgeving,
aan maatschappelijke waardencreatie op langere termijn, waarin de verbinding
gemaakt wordt tussen een breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief én een smaller, veilig en
beschermend lokaal perspectief. b. Op alle scholen wordt in diverse vormen uiting gegeven aan
samenwerking met nieuwe (business)partners. (bv. IKC’s; zie vlekkenplan)

Waarderingen realisatie*
1.
in
2016
worden
deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van de
scholen, en in 2019 worden deze
kwaliteitsindicatoren op 80 % van de
scholen ervaren (normering 3 op 4
punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten in
specifiekere resultaat
verwachting
kwaliteitsindicator

3.1. Concept (Learning)
3.1.1. Passend onderwijs

Waarderingen realisatie*
1.
in
2016
worden
deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % en in
2019 op 80 % van de scholen ervaren
(normering 3 op 4 punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten in
specifiekere resultaat
verwachting
kwaliteitsindicator

3.3. Innovatieve en interactieve
leeromgeving (Studio)
3.3.1. Internationalisering
digitalisering (24 uurs leren)

Waarderingen realisatie*
1.
in
2016
worden
deze
kwaliteitsindicatoren op 50 % van de
scholen, en in 2019 worden deze
kwaliteitsindicatoren op 80 % van de
scholen ervaren (normering 3 op 4
punts-schaal)
* Ambitie na nulmeting om te zetten in
specifiekere resultaat
verwachting
kwaliteitsindicator

3.3. Innovatieve en interactieve
leeromgeving (Studio)
3.3.2. New measures & evaluation
3.1. Concept (Learning)
3.1.2. Deep Personalized & Real
Life Learning

Scholen hebben contact met de omgeving hoog in het vaandel staan en betrekken stakeholders bij haar
beleidsbepaling. Realiseren van (minimaal 5) Integrale Kind Centra

Wij slaan voor onze leerlingen
een brug tussen heden en
toekomst. Globalisering, Internationalisering
en
digitalisering horen bij de
toekomst van leerlingen van
nu.
New
Pedagogies
Learning

Deep

Een Learning Studio
die
gericht
is
op
Deep
Personalized Learning biedt
leerlingen een omgeving aan
gericht is op steeds meer
kennis vergaren, exploreren
en
ontwerpen van hun
toekomst en talent.

Instrument

Wat is de bestuurlijke ambitie ?
Hoeveel scholen hebben deze ambitie
wanneer gehaald?

PCBO neemt de verantwoording t.a.v. pedagogische partnerschap; onderwijs en opvang op basis van
gelijkwaardigheid, met ouders en maatschappelijke partners aan. In partnerschap worden kansen van
kinderen vergroot, door de onderwijstijd uit te breiden met leer- en speeltijd buiten schooltijd. Scholen, Kind
Centra en Ouders helpen kinderen gezamenlijk succesvolle te zijn.

Innovatieve scholen

Normering

Wanneer zijn we tevreden?

Onze Scholen sluiten aan op de nieuwe kenniseconomie waar afstand tussen mensen en middelen steeds
onbelangrijker wordt en kennisgrenzen vervagen. Multiculturele en internationale leef- en speel- en
leergemeenschappen zijn actieve onderdelen in bij het realiseren van onderwijsdoelen.
Onze. scholen zetten vanuit een proactief beleid en duidelijke visie de technologische context actief in bij het
realiseren van onderwijs doelen en leren met gebruikmaking van technologie versneld wordt.
Teams zoeken tevens naar partners buiten de school die het halen van doelstellingen ondersteunen en met
inzet van ICT wordt de voortgang van het leren van leerlingen automatisch op maat begeleid, geregistreerd
en 24-7 beschikbaar gemaakt!
Scholen geven vorm aan pedagogische partnerschappen tussen leraren onderling, tussen leerlingen
onderling; en tussen leraren en leerlingen, welke wordt vormgeven om leerrendement te verbeteren.
Leraren en leerlingen zijn gericht op het leren van leerlingen. Leraren werken samen met regionale,
nationale en internationale partners en leren van good practice van collega-scholen of de
praktijkverbeteringen die zij zelf in brengen. Leerlingen krijgen in betekenisvolle situaties Real Life Learninguitdagingen aangeboden.
Scholen werken vanuit innovatieve onderwijsbenaderingen en projectmatige geïntegreerde benadering.
Scholen werken met de empirische cyclus. een wetenschappelijk bewezen methode om kinderen uit te dagen
tot ondernemen, onderzoeken en ontdekken. Meer ruimte voor projectonderwijs biedt daartoe volop
mogelijkheden. De leerlijnen en leerdoelen in de gebruikte onderwijsmethodes bieden houvast, maar het
methodegebruik zal meer flexibel worden toegepast. Het onderwijs ’van levensechte (wereld)opdrachten
maakt het leren voor leerlingen betekenisvoller, aantrekkelijk en naar kennis toepassing duurzamer.
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3.2.
Creëren
publieke
meerwaarde
3.2.1. Betrokkenheid & feedback
van
leerlingen,
ouders
en
stakeholders (kindcentra,
3.2.2. Leerlingen ouders en
stakeholders als partners
Waardering stakeholders, ouders
en leerlingen

Waardering stakeholders
Waardering ouders
Waardering door leerlingen

Waardering stakeholders
Waardering ouders
Waardering door leerlingen
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1
Resultaten planperiode 2010-2014
op basis van de beschreven indicatoren en (normen) bij 5 domeinen
Onderwijs & Identiteit
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd
Indicator en normering
Ontwikkeling en/of Resultaat
Waard
De onderwijskundige kwaliteit en
In de planperiode is het leerlingenaantal alsmede
***
christelijke identiteit versterken
het belangstellingspercentage -d.m.v. jaarlijkse
elkaar
groei -op verenigings-niveau gestegen
De christelijke identiteit is gespreksonderwerp bij
***
sollicitatiegesprekken en functioneringsgesprekken
(gespreksformulier)
Er wordt met een kwaliteitskaart christelijke
***
identiteit gewerkt (cyclisch besproken);
Er wordt systematisch aandacht besteedt aan
***
normen en waarden (methode);
Onze leerlingen gaan met plezier
Meer dan 90% van onze leerlingen heeft in de
***
naar school en scoren op de POschooljaren 2010- 2011 en 2013-2014 op de 4
spiegel minimaal een 3
punts-schaal van de tevredenheidsmeting een 3 of
hoger gescoord.
Onze schoolverlaters zijn tevreden
Meer dan de 90 % van de schoolverlaters scoort
***
en scoren minimaal een 3
een 3 of hoger op de 4 punts-schaal van de
tevredenheidsmeting,
De scores van het Leerling Volg
Alle scholen hebben in de planperiode het
***
Systeem, de Cito entreetoets en basisarrangement gehouden.
indien van toepassing- de Cito
Een enkele school heeft een attendering ontvangen **
Eindtoets zijn volgende
(onvoldoende) en 1 school heeft een waarschuwing
inspectienormering voldoende of
ontvangen.
goed.
De richting van het vervolgonderwijs Er is een plaatsingswijzer (2012) ingevoerd, waarbij
***
van onze schoolverlaters is na 3 jaar de verwacht wordt de normering van 90% te
voor minimaal 90 % conform het
kunnen halen.
verwijsadvies van onze scholen.
Alle scholen hebben beleid
Er is niet op alle scholen rondom muzische vorming
*
geformuleerd rondom de muzische
beleid geformuleerd
vorming (2011-2012);
Alle scholen hebben een eigen
In het kader van Passend Onderwijs heeft elke
***
school- en zorgprofiel opgesteld
school een Schoolondersteuningsplan opgesteld
met het eigen zorgprofiel. Een aantal scholen heeft
een specifiek zorgprofiel (plusklas, instapklas, timeout) ontwikkeld.
De scholen besteden meer aandacht Op verenigingsniveau worden plusklassen
**
aan meer of hoogbegaafde
aangeboden voor leerlingen in de groepen 7 en 8
kinderen.
volgens een plaatsingsprotocol
We bieden binnen de vereniging een Binnen de kaders van Passend Onderwijs
***
gerealiseerd.
zo breed mogelijk zorg profiel voor
de leerlingen die worden aangemeld We oriënteren ons verder op interne verbreding
**
(zorgplicht);
door groei van deskundigheid en
ondersteuningsbehoeften.
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We werken met groepsplannen;

We werken volgens de 3 niveaus van
project afstemming
Er is een goede sfeer binnen en rond
de school

Alle leerkrachten werken met groepsplannen en
daaraan gerelateerd week- en/of dagkaarten.
Aandachtpunt: een goede analyse koppelen aan te
formuleren doelen.
1. het (wereld)burgerschap heeft een
vanzelfsprekende plek in ons onderwijsaanbod;
2. verantwoordelijkheidsgevoel leerlingen voor
leren, elkaar en materiaal;
3. betrokkenheid leerkracht bij leefwereld
leerlingen (huisbezoek, opmerkzaamheid, …).
Gerealiseerd. Dit is geborgd via het PCBO-document
“Afstemming”, incl. de 1-zorg route
De balans is positief alhoewel er aandachts- punten
zijn, waarbij partnerschap tussen school en ouders
ven evident belang is.

***

***
***

.
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1.3.2. Personeel & Organisatie
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd

Indicator en normering
Professionals worden gestimuleerd
zich te ontwikkelen

Mobiliteit, leeftijdsgebonden
personeelsbeleid,
arbeidsomstandigheden.
ziekteverzuim

Er is een transparant
personeelsbeleid

Ontwikkeling van talenten

De scholen omgeving zijn veilig

Ontwikkeling en/of Resultaat
Duidelijk scholingsbeleid (persoonlijke ontwikkeling
1/3-5 jr.);
Middenmanagent op de scholen wordt door
deskundige personen ingevuld (IB, ICT,
schoolspecifieke functies);
De scholen hebben voor elke bouw deskundige
leerkrachten (OB, MB, BB);
Netwerkbijeenkomsten management,
middenmanagement en per bouw;
Audits binnen de vereniging-critical friends (1/4jr.);
De medewerkers houden een bekwaamheidsdossier
bij conform wet BIO (aantoonbaar);
De SBL- en NSA-competenties voor resp.
leerkrachten en directie zijn leidend en worden
gevolgd en beoordeeld via een gesprekkencyclus
(uitvoering conform vastgesteld beleid);
De vereniging voert een stimulerend beleid
betreffende mobiliteit en loopbaanbegeleiding
(relatie wensen personeelsenquête en invulling
formatie);
Er is een laag ziekteverzuim (norm: onder het
landelijk gemiddelde); en klein verloop goed
personeel (norm:1% /2jr)
Mannelijke leerkrachten beschikbaar
De gemiddelde leeftijd per school verschilt, maar is
wel acceptabel. (per school 39 jaar; PCBO boven 40
jaar; onder landelijk gemiddelde)
Er is een arbeidsomstandighedenbeleid gericht op
een laag ziekteverzuim;
Er is een helder en transparant IPB (wet BIO)
(norm: breed draagvlak, toegankelijk en leesbaar);
Helder taakbeleid (door MR vastgesteld);
Nieuwe functies (o.a. LB) worden zorgvuldig
ingevoerd (conform CAO);
Voldoende nieuwe functies ingevoerd het aantal
conform de cao is niet gerealiseerd.
Win-win situatie bij het aantrekken van stagiaires
(studenten en LIO-ers PABO en stages ICT,
pedagogiek, administratie, ….).
Aantrekkelijk voor mannelijke studenten (min. 2
mannelijke LIO-ers p/jr.);
Binden van talentvolle starters/leerkrachten
(instroom versus uitstroom);
Excellente leerkrachten worden in de organisatie
benut (jonge leerkrachten
Soms onveilige verkeerssituaties
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Waard
***
***

**
***
***
**
***

***

***

*
**

***
**
***
***
*
***

***
***
**
**
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1.3.3. Financiën & Beheer
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd

Indicator en normering
PCBO Leeuwarden e.o. is een
financieel gezonde organisatie

Er is een helder en zorgvuldig
onderbouw financieel
meerjarenbeleid

De financiële transacties zijn
transparant en naar tevredenheid

Scholen zijn financieel
eindverantwoordelijk

De financiën beleidsvoering wordt
op een professionele wijze
uitgevoerd

Externe gelden, of besparing uitgave
gelden ondersteunen het onderwijs
binnen scholen

2

Ontwikkeling en/of Resultaat
De balans toont acceptabele en stabiele solvabiliteit
(gelijk huidige stand 48%),
Het weerstandsvermogen (gelijk huidige stand 14%)
en liquiditeit (norm 1,2)2
De financiële inrichting en verantwoording is
conform richtlijnen EFJ (norm: EFJ)
Financieel meerjarenbeleidsplan wordt als leidraad
gehanteerd; norm vastgesteld/bekend
De inzet van de financiële middelen is onderbouwd
door de geformuleerde doelstellingen (norm:
strategisch beleidsplan en school(jaar)plannen)
Er is een meerjarenoverzicht kosten en afschrijving
OLP, ICT huisvesting (onderhoud) en meubilair
(norm: per school inzichtelijk)
Er zijn begrotingen en meer jarenbegroting op
bestuurs- en schoolniveau (norm: aanwezig)
Er zijn financiële managementrapportages voor
bestuur en management (norm: in april, juli, en
vanaf september maandelijks)
Er is met gemeente afstemming over (visie op)
onderwijshuisvesting: onderhoud
(meerjarenplanning), huisvestingsaanvragen,
subsidieaanvragen, nieuwbouw en beheer (norm:
overleg, transparantie/terugkoppeling)
Er is tevredenheid bij de klanten (norm: positief
beeld tevredenheidsonderzoeken).
Binnen een sluitende begroting en de kaders van dit
strategisch beleid is er financiële en formatieve
vrijheid voor de scholen (norm: sluitende begroting)
Er vind een cyclische vervangen van lesmethoden
plaats (norm: meerjareninvesteringsplan)
Uitgaven zijn conform de vastgestelde begroting op
bestuurs- en schoolniveau (norm: verantwoording
in (school)jaarverslag en jaarrekening)
Bij een dreigende budgetoverschrijding wordt tijdig
gecommuniceerd (norm: evalueren rapportages,
ingericht P&C-cyclus)
De formatie wordt ingericht via de FPE-systematiek
(norm: een vastgesteld bestuurlijk formatieplan);
Initiatieven extra inkomsten (norm:1/2 jr.)
Er is een gezamenlijke inkoop,/contracten (norm:
aantoonbaar voordeel);
Besparing op energiekosten via contracten en
gedrag (norm: inzichtelijk jaaroverzichten)

Waard
***
***

***
***

***

***
***

***

***
***

***
***

***

***
**
***
***

Zie financieel beleidsplan 2008
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1.3.4. Gebouwen & Materieel
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd

Indicator en normering
Het huisvestings- en middelenbeleid
wordt vanuit een lange termijn
perspectief ondersteund

De huisvesting voldoet aan onze
minimum kwaliteitsgarantie

Gebruikers zijn tevreden over de
middelen, materialen en huisvesting

Middelen materialen en huisvesting
zijn actueel en innovatief

Ontwikkeling en/of Resultaat
Er is een huisvestingsonderhoudsplan aanwezig:
MOP
Er is met gemeente afstemming over (visie op)
onderwijshuisvesting: onderhoud
(meerjarenplanning), huisvestingsaanvragen,
subsidieaanvragen, nieuwbouw en beheer (norm:
regelmatig overleg, transparantie en
terugkoppeling)
de scholen en hun omgeving zijn fysiek veilig (norm:
aanwezigheid/uitvoering van
preventiemedewerker, actueel RI&E met
jaarplannen, NEN 3140-keuring, inspectie
speeltoestellen, logboeken);
Schoolgebouwen zijn aantrekkelijk en schoon
(norm: tijdig onderhoud en contract Asito);
De leermaterialen gebruikt (norm: voldoet aan
kerndoelen);
Er worden moderne methodes en aanvullende
leermaterialen gebruikt (norm: voldoet aan
kerndoelen);
De waardering personeel over huisvesting is hoog
(enquête: 80% tevreden);
De waardering kinderen over huisvesting en
inrichting is hoog (enquête: 80% tevreden);

Waard
***

ICT: voldoende ondersteunende hardware en
software (conform bovenschools
invoerings/vervangings overzicht en
investeringsplan);
Up-to-date (nieuwste inzichten gerelateerd aan
eigen visie) lesmateriaal aanwezig (norm:
meerjareninvesteringsplan en begroting scholen).

**
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***

*
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***

***
***
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1.3.5. Communicatie & Kwaliteit
*** = volledig gerealiseerd, ** = gedeeltelijk gerealiseerd, * = niet gerealiseerd

Indicator en normering
De Code Goed Bestuur wordt
nageleefd

Shareholders en stakeholders zijn
tevreden

Een is een duurzame cultuur van
verbetering

Er is draagvlak onder shareholders
en stakeholders

PR en communicatie

Ontwikkeling en/of Resultaat
Er zijn duidelijke documenten bij code “goed
bestuur, goed onderwijs” (voor 1-8-2011);
Er zijn uniforme formats jaarplannen en
jaarverslagen op bestuursniveau (vanaf 2010-2011)
Er zijn managementrapportages (conform vast te
stellen planning & controlcyclus)
Er is een positief oordeel inspectie
(basisarrangement regulier toetsingskader
inspectie)
Er worden tevredenheidsonderzoeken
gehouden(eens per 2 jaar)
Er zijn reflectiegesprek bestuur op eigen
functioneren gevoerd (norm: eens per jaar);
Er zijn functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken gevoerd (conform
vastgestelde gesprekkencyclus)
Trendanalyses vanuit jaarverslagen zijn vertaald in
borging en verbeterpunten
Binnen de gehele organisatie wordt systematisch
gewerkt aan verbetering en vernieuwing: op alle
terreinen en op alle niveaus wordt gewerkt volgens
de Plan Do Check Act cyclus (PDCA) en door middel
van integraal beleid (onderdeel jaarplannen en
jaarverslagen)
Het strategisch beleidsplan heeft een breed
draagvlak binnen de organisatie (“we spreken
dezelfde taal”)
Scholen voeren een actieve ledenwerving voor de
vereniging (groei ledental)
Er is een uniforme en herkenbare huisstijl van PCBO
Leeuwarden (banier, logo, briefpapier, advertenties,
website)
PCBO is een aantal malen positief in de media
verschenen; bestuur en individuele scholen (min. 2
keer per jaar)
Er is op bestuurs- en schoolniveau pr-beleid
geformuleerd (afgerond in 2010-2011)
Er wordt een nieuwsbrief bestuur voor personeel en
leden uitgegeven (2 x per jaar)
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BIJLAGE 2
SWOT
In september/oktober 2014 is er een SWOT opgesteld op basis van de input door de leden van de
schooldirectie (boven streep) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (onder streep).
Daarbij zijn de 6 domeinen van het INK-model als uitgangspunt genomen.
Onderwijs & Identiteit
Sterktes
Ambities t.a.v. onderwijs en leerkrachten
Identiteit!
Eigen koers t.a.v. onderwijsproces
‘Groene’ scholen (inspectie)
Opbrengsten op orde en goede analyse van de
opbrengsten
Autonoom kunnen werken als individuele school
(differentiatie mogelijk bijv. HPS traject)
Optimale ontwikkelkansen, veel vormen van
teamleren, dwarsverbanden
Innovatief vermogen
IKC’s zorgen voor betere doorgaande leerlijnen
Sterke inhoudelijke koers
Intervisie
Plusklas
Eigentijds en boeiend onderwijs
Uitdagingen meer hoogbegaafdheid

zwaktes
Talenten & specialismen nog niet voldoende
Kwaliteit van hogere orde en systeem denken
ICT inhoud + financieel
IKC ontwikkeling zorgt voor verschraling van de
christelijke identiteit
Uitdagingen meer-hoogbegaafdheid
Profilering

Vasthouden aan identiteit
Leerling centraal
Oog voor talent
IKC-ontwikkeling
Plusklas
Eigenheid scholen
Continurooster
Opleiding gedragsspecialisten

Groepsgrootte
Personeelsbeleid
Weinig inzicht in de beleving van het kind
Communicatie over onderwijs

Kansen
Deep learning / Turning learning
IKC
Profilering
ICT 21st century skills
Identiteit
Vroegtijdige signalering
Collegiale consultatie

bedreigingen
Regeringsbeleid
Professioneel niveau van startende leerkrachten
Krimp & zichtbaarheid
Invloeden van buitenaf bedreigen je autonomie
Dynamiek van de groepen
Ouders kiezen op grond van locatie of kwaliteit >>
hoe verhoudt zich dat met de christelijke
identiteit

21st
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Personeel & Organisatie
Sterktes
Opleidingen: gedragsspecialist, kweekvijver,
bewegingsonderwijs, HPS/deep learning
Ontwikkelkansen: mensen voelen zich gezien,
kwaliteit van de relatie
HPS
Teamleren – bovenschools
Laag ziekteverzuim
Scholing is altijd mogelijk
Grote tevredenheid
Heldere structuur
Aannamebeleid duidelijk
Administratief goede organisatie (formatie)
Gesprekkencyclus

zwaktes
Beoordelen (inval)leerkrachten
Transparantie kwaliteit van potentiële invallers
enz.
LA LB
Mobiliteit
Geen gedegen onderbouwd personeelsbeleid
Begeleiding van startbekwaam naar HPS leraar

Professionele en lerende organisatie
Aandacht voor kennisverbreding leerkrachten
Learning Fairs
Fijne werkgever
Mogelijkheid tot mobiliteit
Gouden mensen op de CD

Geen balans tussen M/V in personeelbestand
Leeftijd versus veranderbereidheid
Functiegebouw => helder beleid functies en taken
Mobiliteit

Kansen
Mobiliteit
Talentontwikkeling
Meer mobiliteit, kruisbestuiving, als kans tot
ontplooiing en beweging
Waarde van delen, kringen van specialisme
HBO+ voor ICT-ers; voorwaarde om gebundeld
bedding te zijn voor het traject Deep Learning
High Performance Professionals
LB of Masters? Kijken naar excellente talentvolle
leerkrachten los van HBO of master

bedreigingen
Nieuwe wet: werk & zekerheid in relatie tot
vervanging
Nieuwe cao
Door krimp: minder instroom jongere
leerkrachten
Past HPS bij een invalsituatie
Mobiliteit wordt niet als kans gezien; weinig
beweging
LB of Masters? Kijken naar excellente talentvolle
leerkrachten los van HBO of master

HPS goed implementeren bij leerkrachten
Samenwerking in de regio
Deskundigheidsbevordering
Gebruik maken van elkaars expertise
Meewerken aan schoolontwikkeling

Teveel ontwikkelingen tegelijk
Werkdruk
Wet werk en zekerheid
Passend onderwijs (veilige omgeving/aandacht)
Cao m.b.t. flexwerk/invallers
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Gebouwen & Materieel
Sterktes
Goed onderhouden gebouwen

Zwaktes

Monumentale gebouwen
Ontwikkeling IKC’s
Goede onderhoudsplanning (MOP)
Nijdjip als voorbeeld nieuwbouw

Beperkt budget voor schoonmaak
Oude gedateerde gebouwen

Kansen
Nieuwe gebouwen toekomst
Onderwijsvisie kunnen vertalen in nieuwbouw

Bedreigingen
Decentralisatie onderhoud gebouwen

Klimaatverbetering
Investeren in ICT
Nieuwbouw

Kosten monumenten
Budget onderhoud buitenkant naar besturen
Uitkomst onderzoek rekenkamer naar staat
gebouwen?

Bestuur & Management
Sterktes

zwaktes

Professioneel bestuur
Specialismen
Inhoudelijk sturend
Transparant
Vernieuwingen, mee met de tijd

Facilitering ICT

Duidelijke visie (High Performance Schools-HPS)
Leiderschapsontwikkeling
Transparant
Platte organisatie
Betrokken bestuur
Gezamenlijke verantwoordelijkheid op alle niveaus

Afstand voor gemiddelde leerkracht
Helderheid inhoud HPS voor iedereen
Verschil in management tussen de scholen
Weinig regie op uitvoering per school

Kansen

bedreigingen

Cross-over ideeën

De mogelijkheid om deskundige mensen aan te
trekken

Deskundigheidsbevordering
Sterkere verbinding school met de wijk
Individualisering van de ontwikkeling
Relatie participatiemaatschappij en identiteit
Meer en duidelijker aanwezig in de scholen

Vergrijzing
Hypes
Gevolgen van Passend Onderwijs
ICT versus persoonlijke aandacht
Snelle ontwikkelingen zoals Steve Jobs
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Communicatie & Kwaliteit
Sterktes
Advertorial
Veel goed nieuws brengen en ook doen

Profilering in regionale bladen
Gebruik social media
Huisstijl
HPS

zwaktes
Kwaliteitscyclus, ontbreken database PCBO
documenten
Communicatie ouders (schoolniveau)
Afstemmen verschillende schooldocumenten
(communicatie/inhoud)
Profilering school richting eigen ouders
Teveel ruimte voor scholen
Communicatie naar personeel over
schooloverstijgende zaken
Zichtbaarheid GMR en MR

Kansen

bedreigingen

Kwaliteitscyclus
Digitale nieuwsbrief > afstemmen nieuws op
Smartphones
Multimedia
Afstemmen schooldocumenten
Database documenten PCBO
Gemeentelijke impulsen gemeente Leeuwarden
kunnen ook naar andere gemeenten (Heerenveen,
Súdwest) getransformeerd worden
Berichtgeving over ontwikkeling arbeidsmarkt
Ontwikkeling
Implementeren HPS (leerkrachten)
Meer kennisdeling tussen scholen

Verlies eigen identiteit
Inspectie en politiek
Te snel door naar Deep Learning

Financiën & Beheer
Sterktes
Sterke financiële basis (gezond)
Kracht van het collectief (vereniging)
Sterke sturing
Veel inhoudelijke kennis
Degelijk financieel beheer

Zwaktes

Persoonsafhankelijkheid (kwetsbaar)

Kansen
ICT (besparing overhead)

Bedreigingen
ICT (kosten)
Verhouding OOP en OP

Samenwerking met kennispartners
Voorzichtig oog houden voor modernisering

Bezuinigingen overheid
Voldoende ruimte inhuren expertise?
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