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Hoofdstuk 1: Voorwoord
Samen vooruit
Hierbij bieden wij u en jullie het Koersplan 2019-2023 aan met als titel “Samen vooruit”. Daarmee
geven wij aan dat wij met ingang van de cursus 2019 als één organisatie (EN3 én PricoH) verdergaan
en dat we samen stappen voorwaarts zetten. Ook slaat de titel van dit Koersplan in toenemende
mate op de route die we als Vereniging voorstaan. Samen wil zeggen samen op alle niveaus. Tussen
bestuur en scholen, tussen de vereniging en ketenpartners, tussen scholen onderling, tussen
directies en leerkrachten. Alleen samen komen we verder. En dat laatste geldt ook nadrukkelijk voor
‘samen met de kinderen en ouders’.
Wortels én vleugels
Als je zou vragen “waar gaat het om in het onderwijs, de vorming van kinderen?” dan zou ik willen
aansluiten bij de pedagoog Janusz Korcszak. Onlangs las ik een citaat van hem waarin hij zegt dat
jongeren -lees ook kinderen- wortels én vleugels nodig hebben. In het onderwijs zijn we vaak bezig
om jongeren vleugels te geven, we willen dat ze boven zichzelf uitstijgen en dat ze bereiken wat ze
kunnen en willen bereiken. Maar voordat ze kunnen vliegen, hebben jongeren wortels nodig; ze
moeten weten wie ze zijn en wat hun normen en waarden zijn.
Ik vind dat een prachtig beeld als het gaat om de dagelijkse praktijk in de school. Je eigen unieke
vaardigheden en talenten ontdekken. Maar ook je leren te verhouden tot jezelf, ontdekken wie je
bent en hoe je je plek ten opzichte van de ander, de naaste en de schepping in mag nemen.
Onderwijzen is een ambacht
Het onderwijs ligt onder een vergrootglas. Veel (maatschappelijke) zaken komen de school binnen
en allerlei systemen denken het onderwijs in kaart te kunnen brengen. Daarbij gaan we naar mijn
mening te veel voorbij aan waar het echt om draait, namelijk “wat vraagt deze groep kinderen, dit
individuele kind van mij als leerkracht om de volgende stap in de ontwikkeling te kunnen zetten?”.
Een organisatie als PricoH, een directie van een school, een directieteam of Raad van Beheer, moet
dit ambacht beschermen. Doen wat er écht toe doet, er zijn voor de leerkracht en kinderen en
ballast tegengaan. Daar is vertrouwen in de professional voor nodig, vertrouwen in de man of
vrouw voor de klas. Daar willen we ons ook de komende vier jaar voor inzetten.

Arend Eilander,
directeur/bestuurder PricoH

Juni 2019
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Hoofdstuk 2: Aanleiding - Inleiding
2.1 Aanleiding

Hoe is het A3 koersplan tot stand gekomen? Wat ging eraan vooraf? In september 2016 stond onze
startdag in het teken van Continuous Improvement (CI). Jay Marino, de ontwikkelaar van het
gedachtegoed van CI, was de hoofdspreker. Het idee om de verschillende lagen in onze organisatie
met elkaar te verbinden en op een vergelijkbare wijze te laten werken aan verbetering, sloot mooi
aan bij de ontwikkelingen die al in gang gezet waren. Vanaf dat moment wordt er op de scholen
actief aan CI gewerkt met behulp van het lotusmodel op school- en groepsniveau. De invoering van
dit model gebeurt organisch. De ene school is al verder dan de andere. Met de start van de nieuwe
beleidsplanperiode grijpen we de kans om de werkwijze van CI verder vorm te geven. Dat doen we
door de begrippen consistent, congruent en eigenaarschap als uitgangspunt te nemen voor onze
werkwijze en ons beleid:
Consistent:

De doelen op groeps-, school-, en verenigingsniveau sluiten op elkaar aan en
versterken elkaar.

Congruent:

Op groeps-, school- en verenigingsniveau wordt op een vergelijkbare wijze gewerkt
aan de doelen (lotusmodel). We kiezen voor de kracht van parallelle processen op
alle niveaus en "practice what you preach".

Eigenaarschap: We geloven dat we onze doelen het best kunnen bereiken door eigenaarschap neer
te leggen daar waar het hoort, bij kinderen, bij groepen of teams en bij
leerkrachten.
Deze uitgangspunten komen onder andere tot uiting doordat we op verenigingsniveau (koersplan)
en op schoolniveau (schoolplan) werken met een aanpak van korte bondige plannen: plannen op 1
pagina. We hebben gekozen voor het A3 schoolplanformat. Dit format helpt ons de doelen en
resultaten van de vereniging én de scholen met elkaar te verbinden.
2.2 Uitgangspunten

De drie genoemde uitgangspunten bepalen de koers van onze vereniging. Naast deze
uitgangspunten staan ook de onderstaande zaken centraal:
•
•
•
•
•

De waarom-vraag vormt de basis: waar staan wij voor als PricoH? In de vorm van een
‘Identiteitsbewijs’ is de waarom-vraag met behulp van 6 deelvragen gezamenlijk beantwoord.
Scherpe focus: Wij durven te kiezen.
Geen papieren tijgers, maar korte bondige documenten, die leven in de organisatie.
Cyclisch en planmatig werken volgens de PDSA-cyclus.
Verbinding van het A3 koersplan met achterliggende processen en documenten als
Schoolmonitor, kwaliteitszorgsysteem, jaarverslag, Sharepoint, inspectiekader e.d.

2.3 Procesbeschrijving

Strategisch beleid heeft alleen waarde als de inhoud bekend is bij alle betrokkenen. Daarnaast is het
belangrijk dat ieder individu zich herkent in het beleid en zich er aan kan committeren:
Iedere stem telt.
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Om dit te bereiken hebben we de volgende voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om zoveel
mogelijk informatie te verzamelen van waaruit we konden komen tot een nieuwe koers:
•

•
•

Ons huidige strategisch beleidsplan is geëvalueerd:
o binnen het directieoverleg
o met de GMR
o met de raad van beheer
We hebben onder ouders, kinderen en medewerkers een tevredenheidspeiling gehouden.
We hebben een partnerbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben we met
onze partners gesproken over welke stappen we binnen PricoH zouden kunnen zetten de
komende jaren. Omdat we inzien dat de context van een school er toe doet, hebben we deze
gesprekken gevoerd op wijkniveau. In hoofdstuk 4.2 (Externe factoren) is de uitkomst van deze
bijeenkomst te lezen.

Na deze voorbereidende werkzaamheden is een voorbereidingswerkgroep gestart met het
voorbereiden van een tweedaagse conferentie. Bij deze conferentie waren de leidende coalities van
de scholen vertegenwoordigd in de vorm van (adjunct)directeuren en ib'ers. De conferentie was
gericht op twee doelen:
1. Vorm en inhoud geven aan de koers van de vereniging voor de komende 4 jaar
2. Het bieden van een proces en werkvormen om op de eigen school te komen tot een schoolplan
(train-de-trainer aanpak).
De hoofdstukken van dit koersplan vormden de leidraad tijdens de tweedaagse. Na afloop van de
tweedaagse hebben een viertal deelnemers de eindredactie opgepakt. Zij hebben gezorgd voor de
finale tekst, in samenspraak met het DO.

2.4 Leeswijzer

Onze koers wordt bondig weergegeven in het A3 Koersplan. Dit document geeft kort weer waar de
vereniging voor staat (waarom), wat we samen willen bereiken (wat) en hoe we graag
samenwerken (hoe). In deze toelichting bij het koersplan delen we het proces van de vorming van
onze koers en daarnaast geven we tekst en uitleg bij de verschillende keuzes die we gemaakt
hebben. Het betreft een verdiepende toelichting op het A3 Koersplan.
In het koersplan staan we eerst stil bij ons identiteitsbewijs (ID). Het ID is de basis en beantwoordt
de waarom-vraag. Het ID bepaalt de focus, de prioritering en de resultaten (het wat). Vervolgens
gaan we in op aspecten waar we bij het behalen van de resultaten rekening mee moeten houden:
externe factoren en cultuuraspecten, valkuilen en succesfactoren. Tot slot gaan we in op acties om
de resultaten te realiseren, de procesorganisatie (het hoe) en de verbinding van het koersplan met
achterliggende informatie als het kwaliteitszorgsysteem, HR beleid en andere relevante informatie.
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Het A3 Koersplan

Onze belofte aan leerlingen:
• Wij zijn goed in het geven van onderwijs
gericht op talentontwikkeling van ieder
kind.
• Wij blinken uit in het pedagogisch
klimaat en onderlinge samenwerking.
• Wij zijn leidend in boeien en
(ver)binden vanuit een gedeelde visie
op onderwijs en ontwikkeling. Dat doen
we samen met onze omgeving.

Waar zijn we goed in?

Koersplan 2019-2023
Waar staan wij voor?
Wij beloven je;
• dat we je kennen en naar je luisteren.
• dat je met anderen ontdekt wie je bent en
waar je goed bent.
• dat je mede eigenaar bent van je eigen
ontwikkeling.
• dat je je optimaal zult ontwikkelen.
• dat je met én van elkaar leert.
• dat onderwijs leuk is!

Wanneer hebben wij onze
belofte ingelost?

Wij hebben onze belofte ingelost als;
• er voor ieder kind een veilige omgeving
is en een passend onderwijsaanbod.
• er dertien kwalitatief sterke scholen
staan.
• alle ouders zich betrokken weten bij het
onderwijs aan hun kind.
• ons onderwijs eigentijds en
toekomstbestendig is.
• we een betrouwbare ketenpartner zijn
en doorgaande leerlijnen hebben
ontwikkeld.
• we beschikken over duurzame,
toekomstbestendige gebouwen.

Externe ontwikkelingen waar
we rekening mee houden:

Landelijke ontwikkelingen:
• Er is een groot lerarentekort. Dat tekort
zal de komende jaren toenemen.
• Verschuiving van regie op
onderwijskwaliteit naar besturen.
• Groeiende aandacht voor HB onderwijs.
• Onverminderde ontwikkelingen
aangaande ICT, social media.
Regionale ontwikkelingen:
• Veel kinderen in Hoogeveen groeien op
in een kansarme omgeving.
• Hoogeveen is een krimpregio.
• Samen met ketenpartners zetten we
restorative practice in.
• Huisvesting krijgt onvoldoende prioriteit.
Ontwikkeling PricoH:
• PricoH fuseert op 1 augustus met EN3.
• De ontwikkeling rond het vergroten van
eigenaarschap bij leerkrachten en
leerlingen gaat door.
• De kwaliteitszorg wordt gebouwd op het
gedachtegoed van eigenaarschap en
gedeeld leiderschap (continuous
improvement). Het Lotusmodel is daarbij
een hulpmiddel.

Feedback geven
Vertrouwen geven
Openheid bieden
Samenwerken
Keuzes maken en focussen

Wat helpt ons?

Argwaan
Eilandjes cultuur
De mantel der liefde
Te veel hooi op de vork
Inefficiënt vergaderen

Valkuilen waar we rekening
mee houden:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• We realiseren eigenaarschap bij leerkrachten. Professionalisering en
waarderende gespreksvoering zijn daarbij uitgangspunten.
• We zorgen voor voldoende leerkrachten.
• We realiseren HR beleid passend bij de huidige markt: ruimte voor
nieuwe rollen en flexibel inzetten van talenten.
• We verbeteren ons veiligheidsbeleid: ARBO, meld- en gedragscode.

Personeel

• We realiseren een onderwijsaanbod passend bij de maatschappelijke
vraag: gevarieerd en gepersonaliseerd. We experimenteren met
nieuwe vormen van onderwijs.
• Ons onderwijs sluit aan bij context van de wijk.
• Leerlingen krijgen (mede)eigenaarschap over hun persoonlijke
ontwikkeling. De driehoek leerkracht-ouder-leerling staat centraal.
• We leren leerlingen om zelfstandig en zelfbewust keuzes te maken die
goed zijn voor hen en voor hun naasten.

Onderwijs en Identiteit

Resultaten lange termijn 2019-2023

Organisatie en Communicatie
• We vernieuwen onze huisstijl en beelddragers.
• We ontwikkelen beleid voor interne en externe communicatie.
• We verlagen de administratielast en letten daarbij op de AVG.
• We versterken onze kwaliteitszorg. Daarbij is het uitgangspunt dat
we samen verantwoordelijk zijn voor de scholen.
• We starten met een expertise centrum zodat we efficiënt en effectief
leerlingen de juiste ondersteuning kunnen bieden.

Resultaat

Financiën en Beheer
• We realiseren nieuwe vormen van financiering: bijvoorbeeld
sponsoring en leasen.
• We passen de bedrijfsvoering aan zodat deze past bij de nieuwe
generatie leermiddelen.
• We blijven financieel gezond en investeren met lef!
• We realiseren schone scholen.

Resultaten lange termijn (het wat)

Verantwoordelijkheid
Transparantie
Kwaliteit
Passie
Respect
Betrouwbaarheid en vertrouwen

Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat
iedereen er mag zijn. Iedere leerling mag zich
ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en
mogelijkheden. Daarbij houden we oog voor de
sterk veranderende maatschappij en willen we de
leerlingen voorbereiden op de toekomst. We
werken samen met andere deskundigen rondom
het kind in Hoogeveen en zoeken in ons werk
steeds de verbinding.

•
•
•
•
•
•

Onze belofte aan ouders:

Hoe kijken wij naar leerlingen en
ouders?

• We vernieuwen onze huisstijl en
beelddragers
• We werken met een intern en extern
communicatieplan
• Versterken kwaliteitszorg

Organisatie en communicatie

• Invulling strategisch HRM
• Structureren Arbo (vertrouwenspersonen,
schoolveiligheidsplannen)

Personeel

• Uitwerken nieuw onderwijsconcept

• Regie op onderwijskwaliteit
• Implementatie CI

Onderwijs en Identiteit

Deelresultaten en acties om
resultaten te behalen 2019-2023

Wij beloven u;
• dat we uw kind voorbereiden op de
toekomst.
• dat we in contact met u samen de
verantwoordelijkheid nemen voor de
ontwikkeling en opvoeding van uw kind.
• dat we ons zodanig zullen inzetten dat uw
kind zich volgens verwacht perspectief zal
ontwikkelen.

Kernwaarden. Hier mag men
ons op aanspreken en wij
spreken elkaar hierop aan:

• Leerlingen zijn voor ons kostbaar menselijk
kapitaal. Ze ontwikkelen zich op eigen wijze.
Ieder kind heeft talenten. Kinderen zijn voor
ons betekenisvol en doen er toe. We zien
leerlingen als zelfstandig denkende en
voelende individuen, die eigenaarschap kunnen
nemen in hun leerproces in samenwerking met
de ander.
• Ouders zijn voor ons gelijkwaardige
(gespreks)partners in relatie tot opvoeding en
educatie. Vanuit onze professionaliteit nemen
wij verantwoordelijkheid.

Gedeeld leiderschap: het hoe?
•Acties:
Het DO bewaakt het totaalproces van
het koersplan.
• In het DO worden de speerpunten
voor komend jaar afgesproken
(jaarplan).
• We gaan uit van parallelle processen.
Wat we in de klas zien, zien we op
alle niveaus: in de scholen, teams en
het DO.
• Er worden PLG's ingericht die een
deelresultaat oppakken.
• Ieder PLG heeft een projectleider.
• De projecten worden in
schoolmonitor geplaatst.
• Schoolmonitor wordt ingezet bij het
bijhouden van de vorderingen.
• Er wordt planmatig gewerkt (PDSA).

Organisatie
Verbeteren & vernieuwen
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Hoofdstuk 3: Identiteit
3.1 Inleiding

Ons Identiteitsbewijs is de basis van waaruit wij werken en beantwoordt de waarom-vraag. Onze
identiteit hebben we bepaald op basis van de volgende zes vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

Waar staan we voor? Wat bindt ons?
Wat zegt dat over ons beeld van leerlingen en ouders?
Wat beloven wij onze leerlingen en ouders?
Wat maakt dat wij deze belofte kunnen doen? Waar zijn wij goed in? Wat is onze unieke kracht?
Als wij deze belofte willen waarmaken, waar spreken we elkaar dan op aan en waar willen we
op aangesproken worden? (Kernwaarden)
6. Wanneer hebben wij onze belofte ingelost? Wat is er dan veranderd? Wat hebben we dan
bereikt bij onze leerlingen en ouders? (Ambitie)
3.2 Identiteitsbewijs

1. Wij staan voor...
Vanuit onze christelijke identiteit vinden we dat iedereen er mag zijn. Iedere leerling mag zich
ontwikkelen naar zijn/haar eigen talenten en mogelijkheden. Daarbij houden we oog voor de
sterk veranderende maatschappij en willen we de leerlingen voorbereiden op de toekomst. We
werken samen met andere deskundigen rondom het kind in Hoogeveen en zoeken in ons werk
steeds de verbinding.
2. Leerlingen en ouders zijn voor ons...
Leerlingen zijn voor ons kostbaar menselijk kapitaal. Ze ontwikkelen zich op eigen wijze. Ieder
kind heeft talenten. Kinderen zijn voor ons betekenisvol en doen er toe. We zien leerlingen als
zelfstandig denkende en voelende individuen, die eigenaarschap kunnen nemen in hun
leerproces in samenwerking met de ander.
Ouders zijn voor ons gelijkwaardige (gespreks)partners in relatie tot opvoeding en educatie.
Vanuit onze professionaliteit nemen wij verantwoordelijkheid.
3. Wij beloven leerlingen en ouders...
Wij beloven je (de leerling):
• dat we je kennen en naar je luisteren.
• dat je met anderen ontdekt wie je bent en waar je goed bent.
• dat je mede eigenaar bent van je eigen ontwikkeling.
• dat je je optimaal zult ontwikkelen.
• dat je met én van elkaar leert.
• dat onderwijs leuk is.
Wij beloven u (de ouder):
• dat we uw kind voorbereiden op de toekomst.
• dat we in contact met u samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling en
opvoeding zullen vormgeven.
• dat we ons zodanig zullen inzetten dat uw kind zich volgens verwacht perspectief zal
ontwikkelen.
4. Onze unieke kracht is...
• Wij zijn goed in het geven van onderwijs gericht op talentontwikkeling van ieder kind.
• Wij blinken uit in het pedagogisch klimaat en onderlinge samenwerking.
• Wij zijn leidend in boeien en (ver)binden vanuit een gedeelde visie op onderwijs en
ontwikkeling. Dat doen we samen met onze omgeving.
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5. Onze kernwaarden zijn...
• Verantwoordelijkheid
• Transparantie
• Kwaliteit
• Passie
• Respect
• Betrouwbaarheid
• Vertrouwen
6. We hebben onze belofte ingelost als...
• er voor ieder kind een veilige omgeving is en een passend onderwijsaanbod.
• er dertien kwalitatief sterke scholen staan.
• alle ouders zich betrokken weten bij het onderwijs aan hun kind.
• ons onderwijs eigentijds en toekomstbestendig is.
• we een betrouwbare ketenpartner zijn en doorgaande leerlijnen hebben ontwikkeld.
• we beschikken over duurzame, toekomstbestendige gebouwen.
3.3 Beelden bij de toekomst

Op basis van ons ID en onze droombeelden zijn we, samen met alle andere beschikbare informatie,
gekomen tot concrete doelen en resultaten voor de komende vier jaar. Onze droombeelden bij het
onderwijs van de toekomst zijn als volgt samen te vatten:
• Basiskennis is belangrijk, nu en in de toekomst.
• De school is bij uitstek een oefentuin voor sociaal leren. Het welbevinden en reflectie op eigen
keuzes en mogelijkheden staat centraal.
• Ons onderwijs weerspiegelt de ontwikkelingen in de maatschappij. Daarin maken wij afgewogen
keuzes.
• Een sterke professionele cultuur is een voorwaarde voor een goed functionerende organisatie
en dus voor goed onderwijs.
• Vanuit vertrouwen ontstaat eigenaarschap.
• Durven te experimenteren!
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Hoofdstuk 4: Externe factoren waar we rekening mee moeten houden bij het
behalen van de gewenste resultaten
4.1 Inleiding

Onze organisatie heeft alleen bestaansrecht als we beseffen dat we een onderdeel zijn van
ketenpartners die zich richten op de ontwikkeling van kinderen. In dit hoofdstuk worden de
ontwikkelingen en trends die van invloed zijn op de wensen van ouders en kinderen en dus op ons
onderwijsaanbod geduid. Deze ontwikkelingen bepalen mede onze resultaten en doelstellingen.
4.2 Landelijke en regionale ontwikkelingen en maatschappelijke trends
Landelijke ontwikkelingen:

•
•
•
•
•
•
•

Er is een groot lerarentekort. Dat tekort zal de komende jaren toenemen.
Verschuiving van regie op onderwijskwaliteit naar besturen.
Groeiende aandacht voor onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen.
Onverminderde ontwikkelingen aangaande ICT, social media.
Er ontstaat een nieuw curriculum voor het onderwijs waarbij de 21e vaardigheden ook
aandacht vragen.
Er zal in de loop van deze koersplanperiode een nieuw bekostigingsstelsel ontwikkeld en
ingevoerd worden. De gevolgen voor de kleine scholen zullen goed gevolgd moeten worden.
Er zijn besturen met grote reserves. Daar zal door OCW op gestuurd gaan worden. Onduidelijk is
nog of dat ook gevolgen heeft voor de financiële positie van PricoH.

Regionale ontwikkelingen:

•
•
•
•
•

Veel kinderen in Hoogeveen groeien op in een kansarme omgeving.
Samen met ketenpartners zetten we restorative practice in.
Huisvesting krijgt onvoldoende prioriteit .
Het leerlingaantal loopt de komende jaren terug. De krimp in de onderbouw is al duidelijk
zichtbaar en deze zal zich verder doorzetten in de bovenbouw.
Zo mogelijk en waar zinvol worden initiatieven rondom ‘Jong Hoogeveen’ gevolgd en mede
gedragen.

Ontwikkeling PricoH:

•
•
•
•
•

PricoH fuseert op 1 augustus met EN3. Daarmee zit meer dan 50% van alle kinderen in de
gemeente Hoogeveen op een school van onze vereniging. Dat schept verantwoordelijkheden als
partnerorganisatie.
In deze koersplanperiode besteden we nadrukkelijk aandacht aan het ineengroeien van twee
organisaties.
De ontwikkeling rond het vergroten van eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen gaat door.
De kwaliteitszorg wordt gebouwd op het gedachtegoed van eigenaarschap en gedeeld
leiderschap (continuous improvement). Het lotusmodel is daarbij een hulpmiddel.
We zullen de schoolplannen en de te behalen doelen nog meer moeten afstemmen op de
context van de school en de daarbij horende doelgroep. Daarmee wordt het toezicht ook
gedifferentieerder.

9

Koersplan (toelichting)

Verwachtingen ketenpartners:

Onlangs hebben we de verwachtingen gepolst van onze ketenpartners, zoals raadsleden, collega's
vanuit het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, hulpverlening, etc. Tijdens deze bijeenkomst
blijkt het volgende, op wijkniveau geformuleerd:
•

•

•

•

•

PricoH:
o Er is waardering voorde visie van onze vereniging op onderwijs.
o Men ziet graag dat PricoH lef en durf laat zien t.a.v. veranderingen die we graag willen
zien in het onderwijs.
o De verbinding tussen zorg en onderwijs is een belangrijk thema. Waar mogelijk zullen
we over mogen gaan tot ‘ontschotting’ van de in te zetten gelden.
Wolfsbos, Krakeel & De Fontein:
o Kinderen ondervinden hinder van structurele lage verwachtingen vanuit hun directe
omgeving. Ze hebben daarom hulp nodig bij het ontstijgen van hun sociale wereld en
het creëren van een nieuw vruchtbaar netwerk.
o Ouders hebben behoefte om gezien te worden en serieus genomen te worden in
gesprek.
o Er is behoefte aan meer eigenaarschap voor kinderen bij ontwikkeling en loopbaan.
Westkant van de A28:
o Men wil meer gebruikmaken van elkaars kwaliteiten. Daarvoor is nodig dat men over de
grenzen van de eigen organisatie heen durft te kijken. Een projectteam gericht op
preventie is daarvoor een mooie eerste stap.
o Er zullen samenwerkingsteams tussen de scholen worden opgezet.
Centrum-Zuid:
o Om kinderen de juiste hulp te bieden is het optimaliseren van de huidige aanpak niet
voldoende. Er is behoefte om een en ander anders vorm te geven. Het anders inzetten
van de expertise binnen ons samenwerkingsverband is daarbij gewenst.
o Het zou mooi zijn als we de zorgstructuur zo vorm geven dat zorgvragen voorkomen
worden. School, ouders en zorg zouden meer met elkaar verbonden moeten zijn.
Buitendorpen:
o In de buitendorpen is de behoefte om de driehoek: Ouder-Kind-Leerkracht verder te
verstevigen.
o Men wil middels de juiste samenwerking het onderwijsaanbod uitbreiden. Denk hierbij
aan plusgroepen en praktijkgroepen.
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Hoofdstuk 5: Valkuilen en succesfactoren bij het behalen van resultaten
5.1 Inleiding

Bij het behalen van de gewenste resultaten spelen niet alleen externe factoren een rol, maar ook
een lerende en professionele cultuur.
We hebben gereflecteerd op wat we kunnen leren van onze geschiedenis. Wat zijn onze valkuilen?
Waarom lukken sommige ontwikkelingen niet en andere juist wel? Wat zijn onze succesfactoren?
Wat helpt ons op weg? We zijn tot de volgende conclusies gekomen:
5.2 Wat laten we achter ons?

Welk gedrag leidt niet tot gewenste resultaten en laten we achter ons?
• Argwaan
• Eilandjes cultuur
• De mantel de liefde
• Teveel hooi op de vork
• Inefficiënt vergaderen
5.3 Wat willen we versterken?

Welk gedrag helpt ons bij het bereiken van onze resultaten en willen we daarom blijven doen en/of
versterken?
• Feedback geven
• Vertrouwen geven
• Openheid bieden
• Samenwerken
• Keuzes maken en focussen
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Hoofdstuk 6: Van ID naar resultaten: na de waarom vraag, volgt het hoe en
het wat
6.1 Inleiding

Welke resultaten moeten wij boeken in de periode 2019-2023 om onze ambitie en ons ID waar te
maken? Welke acties zijn daarbij nodig en welke procesorganisatie is daarbij het meest effectief?
Hoe gaan we onze belofte realiseren?
Welke concrete en meetbare resultaten zijn gerealiseerd over 4 jaar?
We onderscheiden de volgende resultaatgebieden en resultaten:
6.2. Resultaatgebied: Onderwijs & Kwaliteit

•

•
•

•

We realiseren een onderwijsaanbod dat past bij de huidige maatschappelijke vraag. Dat
betekent dat we een gevarieerd aanbod realiseren zowel binnen als buiten de school,
experimenteren met nieuwe concepten en gepersonaliseerd onderwijs bieden, zodat ieder kind
een passende plek krijgt binnen onze vereniging.
Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de context van de wijk. Dat betekent dat iedere school zijn
aanbod samenstelt vanuit de behoefte van de wijk. Waar mogelijk zoeken we samenwerking
met de omgeving.
Kinderen krijgen (mede)eigenaarschap over hun persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat ze
inzicht krijgen in hun ontwikkeling (portfolio) en inspraak krijgen in hun leerdoelen
(doelgesprekken). De leerlingen krijgen daarbij ondersteuning van de leerkracht en de ouders.
De driehoek leerkracht-ouder-kind staat bij ons centraal.
Naast kwalificatie krijgen socialisatie en subjectwording een expliciete plek in ons onderwijs. We
leren de leerlingen om zelfbewust en zelfstandig keuzes te maken die goed zijn voor hen, en
voor hun naasten. Identiteitsvorming vanuit onze Bron is daarbij ons uitgangspunt.

6.3. Resultaatgebied: Personeel

•
•
•
•

We optimaliseren ons integraal personeelsbeleid. Eigenaarschap bij de leerkrachten,
professionalisering en waarderende gespreksvoering is daarbij het uitgangspunt.
We zorgen voor voldoende leerkrachten.
We optimaliseren ons HR beleid. Bij deze verbetering worden in ieder geval meegenomen:
beleid voor startende leerkrachten, ruimte voor nieuwe functies en rollen, flexibel inzetten van
talenten, mobiliteit en strategie voor werving en selectie.
We optimaliseren ons veiligheidsbeleid. Bij deze verbetering wordt in ieder geval meegenomen:
ARBO, meldcode huiselijk geweld, gedragscode en de vertrouwenspersonen op de scholen.

6.4. Resultaatgebied: Financiën & Beheer

•
•
•
•
•
•

We realiseren een nieuwe wijze van financiering: bijvoorbeeld sponsoring en leasen.
We passen onze bedrijfsvoering aan zodat deze past bij de nieuwe generatie leermiddelen. We
houden daarbij expliciet rekening met licentiekosten en de huidige afschrijvingsnorm.
We blijven financieel gezond maar investeren met lef, zodat onze financiën aansluiten bij onze
ambitieuze onderwijsdoelstellingen.
We onderzoeken de mogelijkheid om zorgbudgetten direct toe te wijzen naar de scholen.
We realiseren duurzame en toekomstbestendige gebouwen ten behoeve van eigentijds
onderwijs.
We willen schone scholen. We onderzoeken de mogelijkheid om de schoonmaak in eigen
beheer vorm te geven.
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6.5. Resultaatgebied: Organisatie & Communicatie

•
•
•
•

We versterken de wijze waarop we intern en extern communiceren met als doel alle
betrokkenen zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast hernieuwen we onze huisstijl en zorgen
we ervoor dat we ons op een herkenbare wijze aan de buitenwereld laten zien.
We verlagen de administratielast door te onderzoeken welke documenten een bijdrage leveren
aan het behalen van onze doelen. Documenten die dat niet doen laten we los. De AVG houden
we daarbij in beeld.
De kwaliteitszorg wordt doorontwikkeld. Daarbij is het uitgangspunt dat we samen
verantwoordelijk zijn voor de scholen. We houden daarbij rekening met de kwaliteiten van de
verschillende betrokkenen.
We starten met een expertisecentrum op PricoH-niveau, zodat we efficiënt en effectief
leerlingen de juiste ondersteuning kunnen bieden.
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Hoofdstuk 7: Welke acties zijn nodig om de gewenste resultaten te behalen?
Om onze ambitie waar te maken werken we jaarlijks vanuit een jaarplan. In dit plan staan de
concrete doelen voor het jaar benoemd. Deze doelen worden ieder jaar aangepast in het A3
Koersplan zodat de actuele doelen steeds in beeld blijven. Het koersplan, de evaluatie van de
jaarplannen en de actuele stand van zaken in onze organisatie vormen de input voor de
jaarplannen.
Het komend jaar staan in ieder geval de volgende onderwerpen in het jaarplan:
•

•

•

Onderwijs en identiteit
o We nemen regie op onderwijskwaliteit. Wat is kwaliteit voor ons? Hoe brengen we dat
in beeld?
o We vervolgen de implementatie van het lotusmodel op verenigingsniveau: we werken
planmatig met verbeterteams (PLG's) en voeren resultaatgesprekken op directieniveau.
o We verbeteren onze kwaliteitszorg.
Personeel
o We geven invulling aan strategisch HRM.
o We geven een planmatige invulling aan Arbo (vertrouwenspersonen,
schoolveiligheidsplannen).
Organisatie en communicatie
o We vernieuwen onze huisstijl en beelddragers.
o We werken met een intern en extern communicatieplan.
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Hoofdstuk 8: Wat gaan we doen en hoe gaan we dat doen in de periode
2019-2023
In voorgaande hoofdstukken hebben we de waarom-vraag en het wat beantwoord. In dit hoofdstuk
staat de hoe-vraag centraal. We buigen ons over de manier waarop we onze doelen willen
bereiken.
We geloven dat we onze doelen alleen kunnen bereiken als betrokkenen eigenaar zijn van de
gestelde doelen. We werken daarom vanuit gedeeld leiderschap.
Onder gedeeld leiderschap verstaan we “een leiderschapspraktijk waarbij het leiderschap gedeeld
wordt door (formele) leiders en volgers in verschillende situaties, op een manier die voor de situatie
het meest van betekenis is, met als doel het verhogen van de betrokkenheid bij organisatieontwikkeling van alle medewerkers in de organisatie, waarbij individuen vanuit eigen leiderschap,
kwaliteit en verantwoordelijkheid de ontwikkelingsprocessen helpen vormgeven.(Bron: APS
projectgroep)”
We geven deze definitie als volgt vorm:
• Het directie overleg (DO) bewaakt het totaalproces van het koersplan.
• In het DO worden de speerpunten voor komend jaar afgesproken (jaarplan).
• We gaan uit van parallelle processen. Wat we in de klas zien, zien we op alle niveaus: in de
scholen, teams en het DO.
• Er worden professionele leergemeenschappen (PLG's) ingericht die een deelresultaat
oppakken. De personele invulling van de PLG's geschiedt op basis van affiniteit en
deskundigheid en wordt bij voorkeur bemenst vanuit de verschillende lagen van de
organisatie. Ieder PLG heeft een projectleider.
• De projecten worden in schoolmonitor geplaatst. Schoolmonitor wordt ingezet bij het
bijhouden van de vorderingen.
• Er wordt planmatig gewerkt (PDSA).
Het jaarplan wordt drie keer per jaar besproken in een DO. In dit overleg presenteren de
projectleiders hun projectplan, stemmen zij de projecten inhoudelijk en in planning onderling af.
Ook wordt er vinger aan de pols gehouden en gereflecteerd op het totaal A3 Koersplan: doen we
het goed? Liggen we op schema? Maken we waar wat we ons hebben voorgenomen?
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Hoofdstuk 9: De verbinding van het A-3 Koersplan met kwaliteitszorg,
schoolmonitor, schoolgids en het inspectiekader
Het A3 koersplan helpt ons te focussen op dat wat we de komende vier jaar willen bereiken. Niet
meer, niet minder. De uitwerking van deze doelen zijn opgenomen in verschillende
beleidsdocumenten:
• Projectplannen opgenomen in de jaarplannen
• Evaluaties op de projectplannen in de jaarverslagen
• Kaderbrief
• Kwaliteitsbeleid
• HR beleid
• Veiligheidsbeleid
• Schoolbezoeken
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