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1. HET VERHAAL VAN PCBO APELDOORN
Samen het verschil maken
De basisschool. Niet zomaar een schoolperiode, maar de tijd waar je als kind de basis
krijgt voor de rest van je leven. Hoe je leert. Hoe je denkt. Hoe je speelt. Wat je droomt.
Wij geloven dat elk kind het recht heeft om terug te kijken op een leuke, zinvolle tijd op
de basisschool. Waar je les krijgt van bevlogen mensen.
Wij zijn PCBO. Wij zijn een organisatie waarin 28 basisscholen in Apeldoorn samenwerken.
Samenwerken met ouders, medewerkers en leerlingen om het beste in kinderen naar
boven te halen. Iedere school doet dat vanuit zijn eigen karakter en zijn eigen identiteit.
Er is daarom altijd een school die bij u en uw kind past. Dat is de kracht van PCBO. Onze
normen en waarden worden gevormd door het christelijk geloof. Uw kind is welkom
ongeacht uw achtergrond.
We geloven in de kracht van anders zijn. Dat elk kind bijzonder is en unieke talenten
heeft. Dat elk kind het verschil kan maken. Dat elk kind het recht heeft op aandacht en
ondersteuning om talenten te ontdekken. En dat het de taak van PCBO is om dát mogelijk
te maken. In het belang van het kind. We geloven in de kracht van het verschil maar nooit
ten koste van ‘samen’. Want samen kom je verder dan alleen. En inspireer je elkaar. Dat
geldt voor de scholen, voor de medewerkers en voor de leerlingen. Samen hebben we
meer slagkracht, samen kunnen we leren van onze ervaring en samen kunnen we de
kinderen het beste onderwijs geven.
We staan garant voor goed onderwijs. Taal, lezen en rekenen zijn op orde. Maar er is
meer. We geven ruimte voor groei in een veilige omgeving. Zo laten we samen elk kind
vanuit zijn of haar kracht groeien tot wat het kan zijn. We dagen kinderen uit medeverantwoordelijk te zijn voor hun ontwikkeling en hun talenten te benutten. Zo zetten
we in op de brede ontwikkeling van het kind: onderwijs voor hart, hoofd en handen.
Voor nu, maar ook voor de maatschappij van morgen. Dat zijn wij. Wij zijn PCBO.
PCBO, RUIMTE VOOR GROEI.
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2. DE ROUTE
Dit strategisch meerjarenbeleidsplan voor de periode 2015-2019 start met een nieuw
verhaal van PCBO Apeldoorn, zoals hiervoor afgedrukt. We hebben in het jaar 2014 een
marktonderzoek laten uitvoeren gericht op de vraag: waarom kiezen ouders voor PCBO
Apeldoorn (of voor de andere scholen in Apeldoorn) en wat leren we daaruit voor ons
aanbod naar ouders en kinderen. Daarnaast hebben we veel inspirerende gesprekken
gevoerd met allerlei betrokkenen, binnen en buiten PCBO. Wij zijn iedereen zeer erkentelijk
voor de inspirerende bijeenkomsten en voor de rijke input.
De raad van bestuur en de schooldirecteuren, die samen het beleid voor de organisatie
vormgeven, hebben de resultaten van dit onderzoek verder beleidsmatig uitgewerkt. Zij
werden daarbij ondersteund door de stafleden van bureau PCBO. Het PCBO verhaal, de
richtinggevende uitspraken en de sturingsfilosofie vormen de kern van het strategisch
plan 2015-2019 van PCBO Apeldoorn. Het plan geeft richting en laat ruimte aan onze 28
scholen om daar samen met alle betrokken en bevlogen professionals in hun eigen
schoolplannen invulling aan te geven en doelen te benoemen.
Zoals we in de sturingsfilosofie opmerken: De kern waar dit strategisch plan toe moet
leiden, is de kwaliteit van onderwijs en het ‘leren’ van kinderen, want daar zijn we als
onderwijsorganisatie immers voor ‘op aarde’ in Apeldoorn. Daar hebben we iedereen
hard bij nodig: kinderen, ouders, leerkrachten, directeuren en het onderwijsondersteunend
personeel, op school en op het bureau. Samen zijn we PCBO. Samen maken we het verschil.
RAAD VAN BESTUUR PCBO APELDOORN, FEBRUARI 2015
GERT NIJMEIJER EN WIM SCHOTMAN

4

RUIMTE VOOR GROEI

RUIMTE VOOR GROEI

3. ONZE MISSIE
PCBO Apeldoorn is een vitale en dynamische christelijke onderwijsorganisatie die op
haar scholen betekenisvol en toekomstgericht onderwijs biedt aan basisschoolleerlingen
in Apeldoorn en omgeving.
De gelijkzijdige driehoek
De leerlingen aan wie wij onderwijs en vorming bieden zijn de reden en de kern van ons
werk en onze organisatie. Wij zijn pas tevreden als zij zich gekend voelen als mens in
ontwikkeling en het onderwijs voor hoofd, hart en handen als betekenisvol ervaren.
Onderwijs waar ze graag aan deelnemen, waarin ze zelf een actieve rol spelen en naar
hun eigen kunnen presteren.
Naast hen zijn er twee andere ‘spelers’ die onlosmakelijk aan onze missie zijn verbonden,
namelijk de ouders en de medewerkers. Wij zijn pas tevreden als ouders met grote
tevredenheid over ons en onze scholen spreken. Wanneer zij zich betrokken tonen bij het
onderwijs aan hun kinderen en andere ouders in hun enthousiasme meenemen. Even
belangrijk zijn onze medewerkers. Wij zijn pas tevreden als medewerkers zich met trots
en passie aan onze organisatie en onze missie verbinden.
Om deze missie waar te maken gaan wij uit van de kracht van 5 kernwoorden:
bevlogenheid, samen, verschil, ruimte en groei.
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4. ONZE KERNWOORDEN
4.1
VIJF KERNWOORDEN

Met het verhaal van PCBO en onze missie vertellen wij, wie wij willen zijn en hoe wij bekend willen staan in Apeldoorn. Een krachtig verhaal, van een krachtige organisatie. Dat
willen en kunnen wij, omdat we geloven in:
• de kracht van bevlogenheid
• de kracht van samen
• de kracht van het verschil
• de kracht van ruimte
• de kracht van groei

4.2
DE KERNWOORDEN TOEGELICHT

De kracht van bevlogenheid
Onze medewerkers vormen ons belangrijkste kapitaal bij het waarmaken van ons verhaal.
Zij doen wat wij beloven. Het geven van onderwijs en vorming is hun beroep. Daar is
vakkennis voor nodig. Daarnaast komt het vooral aan op passie en bevlogenheid. Daarmee
raken ze kinderen en worden kinderen gestimuleerd en gemotiveerd. Daardoor gaan deze
kinderen graag naar school en leren ze beter en met meer plezier. Die betrokkenheid van
onze medewerkers hopen wij ook bij de ouders van de kinderen aan te treffen. Wij
verwachten die ouderbetrokkenheid ook en werken er aan.
De kracht van samen
Alleen samen met ouders kunnen we kinderen het beste geven wat ze nodig hebben om
zich te ontwikkelen, om te groeien. Binnen de school werken medewerkers eendrachtig
en doelgericht samen, om van elkaar te leren, elkaar te stimuleren. De scholen van PCBO
Apeldoorn en alle directeuren en medewerkers voelen zich samen verantwoordelijk voor
de kwaliteit van ons onderwijs. Zij wisselen kennis en ervaring uit.
De kracht van het verschil
Als leerkracht kan je, letterlijk, een levensgroot verschil maken in het leven van een kind.
Je doét er toe, bent van grote betekenis. Je onderwijst, vormt, daagt uit, maar je bent
ook een voorbeeld, een rolmodel. Kinderen zijn verschillend. Dat mogen ze ook zijn. Wij
passen ons onderwijs daar op aan. Dat lukt, omdat onze scholen verschillend zijn in vorm
en aard van onderwijs. En omdat we de verschillende talenten, kennis en kunde van onze
medewerkers waarderen, benutten en stimuleren.
7
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De kracht van ruimte
Wij bieden kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen en te vormen als mens, binnen
duidelijke normen en waarden, gebaseerd op ons christelijk geloof. Die normen en waarden
bieden vastigheid en structuur. De medewerkers van onze scholen leven die voor. Zij krijgen ruimte om als professional hun werk te doen, keuzes te maken. Door hun lessen zodanig in te richten dat er onderwijs op maat wordt geboden en resultaat wordt gehaald.
Dat verwachten wij ook van hen. Scholen hebben de ruimte om hun eigen profiel en beleid vorm te geven, binnen de grenzen van ons PCBO Verhaal, de missie en richtinggevende uitspraken. Zo hebben ouders wat te kiezen.
De kracht van groei
Door de kernwoorden bevlogenheid, samen, verschil en ruimte kunnen kinderen groeien,
kunnen zij hun talenten, op welk gebied dan ook, ontwikkelen. Zo leren ze samenwerken
en samenleven, leren ze met grenzen omgaan. Zo kunnen ook onze medewerkers groeien,
zo houden zij hun professionaliteit op peil en worden ze steeds beter in hun werk. Leren
ze van nieuwe ervaringen, van elkaar. Daardoor groeit PCBO in kwaliteit, in wat zij voor
ouders en kinderen in Apeldoorn kan betekenen. Zo zorgen we ervoor dat ouders en
kinderen zich graag bij een PCBO school aanmelden en onze ambassadeurs zijn.
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5. DE CONTEXT
PCBO Apeldoorn maakt onderdeel uit van een groter maatschappelijk krachtenveld, lokaal,
landelijk en mondiaal. Wij hebben te maken met de ontwikkelingen die zich daarin voordoen en/of die door ons zelf worden geïnitieerd. Ons Strategisch Meerjarenbeleidsplan
2015-2019 Samen Het Verschil Maken speelt hier op in en houdt hier rekening mee.
Hierna benoemen wij een aantal van deze factoren en ontwikkelingen.

5.1
ONDERWIJS PASSEND

Wat betreft onderwijsontwikkeling is dé grote uitdaging voor het komende decennium

MAKEN VOOR HET KIND

om het onderwijs passend te maken voor het kind, in plaats van andersom. Zoals in ons
huidige onderwijssysteem, waarin we - enigszins generaliserend- kinderen passend
maken aan ons onderwijs. Iedereen op hetzelfde moment in hetzelfde tempo dezelfde
leerstof. In dit ‘passend maken’ van het onderwijs voor het kind kan het gebruik van ICT
een belangrijke faciliterende rol spelen, maar is geen noodzakelijke voorwaarde. PCBO
Apeldoorn wil de komende beleidsplanperiode stappen maken in dit passend maken van
het onderwijs. Het bestuursakkoord, de beleidsagenda van de PO-Raad en ook het
ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband passend onderwijs spreken ambities
uit in dezelfde richting (zie ook hierna).
In deze verandering is een belangrijke rol weggelegd voor én de leerling (met zijn ouders)
én de leerkracht. De leerling is meer aan zet, moet zich medeverantwoordelijk voelen
voor zijn eigen leerproces, en wat hij daarmee wil bereiken en daarin actief optreden
(activerende didactiek). ‘En leraren hebben de ongelooflijk belangrijke en motiverende
opdracht om kinderen te laten ontdekken wie ze zijn als mens en als talent. Ze vinden
een goed evenwicht tussen leerlingen levensecht laten leren vanuit de eigen ‘wil’, en
onderwijzen wat ‘moet’ (de kwalificatie- en socialisatiefunctie van het onderwijs). Ze
doen dat minder onderwijzend, maar meer onderzoekend, ontwikkelend, ontwerpend
en ondernemend. Ze fungeren als rolmodel, geven ruimte, stellen de goede vragen en
duiden de wereld voor je. Het zijn optimistische, positief ingestelde mensen, waar je
graag mee te maken hebt, omdat ze er voor je zijn. Kortom, zij maken onderwijs tot een
plek waar grensverleggers kunnen gedijen’1.

1

World Class Learners, 2014, pag. 228
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5.2
VERANTWOORDELIJKHEID

Een veel voorkomend beeld binnen en buiten onze organisatie is het beeld dat de
onderwijsinspectie, namens de rijksoverheid, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van

VOOR DE KWALITEIT

onderwijs en daarop toetst. De inspectie stelt daarbij vast of de basiskwaliteit op orde is.

VAN ONDERWIJS

Als dat het geval is, kent de inspectie aan de school een basisarrangement toe. Tot nu toe
hebben de scholen van PCBO Apeldoorn (nagenoeg) altijd een basisarrangement gehad.
In het nieuwe inspectietoezicht kan de inspectie ook het predicaat ‘excellent’ toekennen.
Binnen het samenwerkingsverband Passend Onderwijs hebben we de afspraak dat iedere
school in ieder geval de basiskwaliteit levert en dus een basisarrangement heeft. Dit past
bij onze eigen ambitie.
Als PCBO Apeldoorn hebben wij in de afgelopen jaren steeds uitgesproken én uitgedragen
dat wij als organisatie en als scholen zélf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van ons
onderwijs, ongeacht of er ook nog een inspectie is die hier op toeziet. Uiteraard geldt dat
in de eerste plaats voor iedere individuele leerkracht en iedere individuele school, maar
veel meer nog zijn we sámen verantwoordelijk voor kwaliteit en resultaat. Daarom werken
wij bijvoorbeeld al meer dan 10 jaar met collegiaal kwaliteitsonderzoek door directeuren.
Zowel in het realiseren en verhogen van de basiskwaliteit, het (gevoel van) samen
verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van onderwijs, als in het beter benutten van de
meerwaarde van het collegiaal kwaliteitsonderzoek, willen wij in de komende jaren
stappen zetten.

5.3
VAN ‘COMMAND AND
CONTROL’ NAAR
‘CLIMATE CONTROL’

Scholen en leerkrachten ervaren de laatste jaren steeds meer prestatie- , controle- en
administratiedruk:
• de CITO-opbrengsten moeten op orde zijn; er moet onder andere
met groepsplannen worden gewerkt
• gebrek aan regelruimte en een eenzijdige focus op de opbrengsten,
in plaats van aandacht voor de brede kwaliteit van het onderwijs
Dit is niet zoals wij het willen en niet zoals wij het bedoelen, maar blijkbaar wordt het wel
op meerdere fronten zo beleefd. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat dit geen
positieve energie oplevert en in onvoldoende mate leidt tot hoge(re) opbrengsten en
gedifferentieerd onderwijs.
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De komende jaren willen wij in de hele organisatie toe naar een andere manier van ‘sturen’. Een manier die het eigenaarschap en de rol van en de ruimte voor de professional
benadrukt. Een manier die bovendien het gevoel van het sámen verantwoordelijk zijn
voor de (brede) kwaliteit van het onderwijs bevordert. Wij verwachten dat dit zal leiden
tot een hoger werkplezier, tot meer passie en daardoor uiteindelijk tot betere kwaliteit
en hogere opbrengsten. Wij willen die gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting laten
komen in leerklimaat, cultuur én structuur. Daarom vormt de nieuwe sturingsfilosofie
een belangrijk onderdeel van dit strategisch meerjarenbeleidsplan.

5.4
SAMENWERKINGS-

Wij zijn lid van de PO-Raad en we zijn een van de samenwerkende besturen binnen het

VERBAND PASSEND

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO 25-05. Het beleid dat wordt

ONDERWIJS; PO-RAAD

afgesproken, stellen wij als (bestuurs-)lid mede vast. Wij achten ons daarom gebonden
aan de richting en de doelen die in de verschillende beleidsstukken en akkoorden worden
geformuleerd. In de bijlage geven wij van beide samenwerkingsverbanden de belangrijkste
beleidsrichtingen en doelstellingen weer, omdat zij evenzovele concrete doelstellingen
voor onze organisatie, voor onze scholen beschrijven.

5.5
BESTUURLIJKE
SAMENWERKING

Naast de samenwerking binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (Primair
Onderwijs) is er lokaal een sterkere samenwerking ontstaan tussen de grote besturen
voor primair en voortgezet onderwijs. Het gaat dan, naast PCBO Apeldoorn, om
Leerplein055 (openbaar primair onderwijs), AVOO (openbaar voortgezet onderwijs) en de
Veluwse Onderwijsgroep (katholiek primair onderwijs en katholiek/protestantschristelijk
voortgezet onderwijs). Wij voelen ons samen verantwoordelijk voor goed onderwijs in
Apeldoorn. Dat goede onderwijs toont zich in een goede spreiding, kwaliteit en diversiteit
van aanbod van onderwijs, een passende huisvesting, met de juiste omvang, een goede
aansluiting van primair en voortgezet onderwijs en het formuleren en realiseren van een
lokale educatieve agenda. In feite gaat het om het in gezamenlijkheid realiseren van het
best mogelijke aanbod van het best mogelijke onderwijs met de grootst mogelijke diversiteit aan alle ouders en schoolgaande kinderen/jongeren in Apeldoorn en naaste omgeving.
Naast goede gezamenlijke bedoelingen, spelen daarbij in de huidige constructie ook altijd
concurrentieoverwegingen een rol, met de daarbij behorende profilering. De uitdaging
voor de komende jaren is hierin een goede balans te vinden.
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5.6
KRIMP VAN HET

Het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs in de gemeente Apeldoorn neemt tot

AANTAL LEERLINGEN;

aan 2026 volgens de prognosemodellen van de gemeente met 10 procent af. Dat vraagt

DOORDECENTRALISATIE

om actief beleid met betrekking tot onder andere een passende omvang en huisvesting

BUITENONDERHOUD; IKC’S

van scholen (het aantal leerlingen per school wordt kleiner, met gevolgen voor de organisatie
van het onderwijs; er ontstaat leegstand) en personeelsbeleid (er is minder personeel
nodig). Daarin speelt ook mee dat de onderwijsbesturen met ingang van 1 januari 2015
zelf, naast de reeds geldende verantwoordelijkheid voor het binnenonderhoud, ook
verantwoordelijk zijn geworden voor het buitenonderhoud van de schoolgebouwen. Dus
daarmee voor de totale exploitatie van de scholen. Verder streeft PCBO Apeldoorn naar
het realiseren van peuteropvang en kinderopvang in de school (integrale kind centra
(IKC) voor kinderen van 0-12 jaar).
Dit alles vraagt nadrukkelijk om een goed strategisch vastgoedmanagement en om het
doordenken van vragen als: hoeveel scholen willen wij in stand houden, met welke
omvang, op welke plaatsen in welke wijken in Apeldoorn, met welke voorzieningen;
doen we dit alleen als PCBO of samen met anderen?
Wat betreft onderwijs en opvang hebben wij nu nog te maken met twee verschillende
wetgevingen, van kinderopvang en onderwijs, die niet of in onvoldoende mate op elkaar
zijn afgestemd. En met beperkende regelgeving en controle daarop, onder andere
door de GGD, waardoor het realiseren van een IKC voorlopig op allerlei fronten wordt
bemoeilijkt en belemmerd. Ook de bekostiging van kinderopvang, de vergoeding die
ouders hiervoor ontvangen en de onzekerheden en veranderingen hierin, hebben een
belangrijke invloed op de mate waarin ouders van deze voorzieningen gebruik maken en
dus de mate waarin deze voorzieningen in onze scholen exploitabel zijn. Hierbij vormt
ook het huurbeleid vanuit de gemeente Apeldoorn een complicerende factor.
Ondanks dit alles voorzien wij, dat het onderwijs in het komende decennium op dit punt
ingrijpend gaat veranderen en dat er één integrale wetgeving komt voor onderwijs en
opvang, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Of in ieder geval dat hier
belangrijk stappen in worden gezet.
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5.7
ICT

De ontwikkelingen op het gebied van ICT gaan razendsnel. Dat geldt voor hardware,
software en gebruiksmogelijkheden in het onderwijs en de meerwaarde daarvan. Omdat
wij het onderwijs toekomstgericht willen vormgeven en kinderen willen voorbereiden
op de informatie- en netwerkmaatschappij, willen we op dit punt actief beleid voeren.
Maar we willen ook de consequenties goed doordenken, want het gaat hierbij om
grote investeringen.

5.8
BESTUURLIJKE
VERANTWOORDELIJKHEDEN
OP HET GEBIED
VAN PERSONEEL

Met de invoering van integraal personeelsbeleid (IPB) in 2003, de lumpsumfinanciering
in 2006, de oprichting van de PO-Raad in 2008, en de doordecentralisatie van de secundaire, en sinds kort ook de primaire arbeidsvoorwaarden, is er een enorme toename in
gang gezet wat betreft doordecentralisatie van taken, verantwoordelijkheden en risico’s
van personeelsbeleid en de bijbehorende financiering. Sinds 2013 is PCBO volledig eigen
risicodrager. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de vaststelling van de CAO door PORaad en vakbonden, voor het eerst zonder inbreng van het ministerie, en het sluiten van
bestuursakkoorden tussen de PO-Raad en het ministerie van OCW, met de daarbij behorende doelstellingen en afspraken. Dit alles vraagt om actief eigen beleid, onder andere
op het gebied van ziekteverzuim, vervanging, professionalisering etc.

5.9
FINANCIEEL BELEID

Zoals hiervoor aangegeven zijn er tal van verantwoordelijkheden voor schoolbesturen die
financiële gevolgen hebben en die daarom vragen om gedegen financieel beleid. PCBO
Apeldoorn heeft op dit moment nog een sterke vermogenspositie. Dit neemt af, doordat
wij in de laatste jaren bewust beleid hebben gevoerd om een deel van dit vermogen in te
zetten ten behoeve van het onderwijs, in de breedste zin van het woord. We geven dus
structureel meer uit dan de bijdragen die wij van het rijk ontvangen. Om op termijn ook
financieel gezond te blijven, moet er op enig moment evenwicht worden gerealiseerd
tussen structurele uitgaven en inkomsten.
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5.10
STRATEGISCHE
POSITIONERING

Wij hebben de afgelopen jaren in Apeldoorn te maken gehad met krimp van het aantal
leerlingen. Hoewel daarmee het aantal kinderen in absolute zin is gedaald, is het relatieve
aandeel kinderen dat naar PCBO gaat (het ‘marktaandeel’), redelijk constant gebleven.
Ook voor de komende jaren is ons streven het marktaandeel minimaal gelijk te houden.
In het voorjaar van 2014 hebben wij onderzoek gedaan naar de vraag: hoe is PCBO
herkenbaarder en daarmee nog interessanter te maken voor ouders van kinderen in
Apeldoorn. Belangrijke conclusies uit dit onderzoek ten behoeve van onze strategische
positionering zijn, dat wij onze positie kunnen versterken door ons te profileren op
duidelijke waarden en normen en op leerprestatiegericht onderwijs. Wij kunnen onze
positie behouden door het bewaken van het kindgerichte karakter (kinderen centraal),
de brede ontwikkeling van kinderen en onze levensbeschouwelijke identiteit.
Een belangrijk vraagstuk in het kader van herkenbaarheid en aantrekkelijkheid van
PCBO Apeldoorn voor ouders is of PCBO Apeldoorn een ‘voorkantorganisatie’ of een
‘achterkantorganisatie’ is. Moet PCBO op de voorgrond treden of is die plek voor de
individuele scholen? In dit strategisch meerjarenbeleidsplan is er sprake van een balans
en een onlosmakelijk verband tussen twee begrippen: samen én verschil. De titel ‘Samen
het verschil maken’ toont dit gegeven en kan daarmee tevens de grondslag vormen voor
de profilering van PCBO Apeldoorn in verhouding tot de PCBO scholen. Bij het opstellen
van het strategisch corporate communicatieplan moet hierin een definitieve keuze
worden gemaakt, omdat deze van invloed is op en gevolgen heeft voor logovoering,
huisstijl en communicatieve uitingen van PCBO en de PCBO scholen.
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6. ONZE VISIE EN RICHTINGGEVENDE UITSPRAKEN
Vanuit de kracht van het verschil en ruimte voor groei samen verantwoordelijk voor de
hoogwaardige kwaliteit van betekenisvol, toekomstgericht en passend onderwijs
De richtinggevende visie-uitspraken die we hierna als uitwerking van onze visie formuleren,
zijn tegelijkertijd koersbepalend en doelstellend. Ze sluiten aan bij en geven vorm aan
het PCBO Verhaal, onze missie, de kernwoorden en onze visie. Ze sluiten ook aan bij en
spelen in op de ontwikkelingen die wij hiervoor in hoofdstuk 5 hebben beschreven. Ze
geven aan wat we willen bereiken én bepalen de richting en aard van ons handelen, zowel
in de binnenwereld als in de buitenwereld. Ze bepalen tevens onze communicatie, de
wijze waarop we ons tot elkaar verhouden, onze (beleids-)keuzes en prioriteiten én ze
bepalen waar we op aanspreekbaar zijn en elkaar op aanspreken. Daarmee vormen ze
tegelijkertijd voor een belangrijk deel onze strategie. Datzelfde geldt voor de sturingsfilosofie in hoofdstuk 8.
Bij de voorbereidingen voor het nieuwe schoolplan 2015-2019, en uiteraard ook daarna,
analyseert iedere school van PCBO Apeldoorn voor zichzelf op welke fronten er ontwikkeling
moet plaatsvinden en waar prioriteiten liggen. Plant daar vervolgens in de verschillende
jaarplannen activiteiten voor, en zorgt er voor dat die ontwikkeling daadwerkelijk plaatsvindt. Dat geldt ook op het niveau van PCBO als totale organisatie. Dezelfde systematiek
wordt toegepast voor de sturingsfilosofie en de kernvlakken die daarin zijn beschreven.
De jaarlijkse actiepunten m.b.t. de verschillende onderdelen en uitspraken worden
opgenomen in de jaarplannen van de scholen en van PCBO.

6.1
SAMEN ZIJN WE PCBO

We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om samen het verschil te maken,
met alle ruimte voor individueel initiatief. We stellen onszelf vragen als: “Waarin kunnen
we samen het verschil maken?”, maar ook “Wat kan ik zelf doen om bij te dragen aan de
kwaliteit van ons onderwijs?”. En als we kansen zien om dat te versterken door samen te
werken met andere mensen of organisaties in de regio, dan staan we daar open voor.
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6.2
WE GEVEN RUIMTE

Ieder mens is anders. Dat vinden we mooi en daar maken we ruimte voor. Ruimte om

OM TE GROEIEN

talent te ontwikkelen van kinderen en medewerkers. Ruimte om elkaar te laten groeien

EN TE STRALEN

en elkaar te laten stralen. Zo tonen we respect en stimuleren we dat de ander zich laat
zien. Onze scholen hebben de opdracht dit - zo goed als dat kan - mogelijk te maken.
Om zo een ieders potentieel te benutten. Daar hebben we oog voor, daar maken we tijd
voor. We geven positieve feedback en zoeken de dialoog. Zo ontwikkelen we ons als
professionals en als organisatie.

6.3
WE KIEZEN VOOR

Het resultaat is een divers onderwijsaanbod: “Er is altijd een school die bij uw kind past”.

DE KRACHT VAN

Het is de erkenning voor de uniciteit van elk kind en de waardering voor de verschillende

HET VERSCHIL

talenten van onze medewerkers. We kiezen er voor om met alle verschillen die we hebben,
steeds op zoek te gaan naar de beste manier om goed onderwijs te geven. Dat maakt het
voor ouders mogelijk om een school te kiezen die het best bij hun kind past. De kracht
van het verschil geeft leerlingen, scholen en leerkrachten de ruimte om samen de best
mogelijke leeromgeving te creëren, door met elkaar en van elkaar te leren.

6.4
HET KIND STAAT

We willen voor ieder kind een zinvolle tijd op de basisschool. Een tijd waarin elk kind zich

BIJ ONS CENTRAAL

naar vermogen breed kan ontwikkelen. We dagen kinderen uit hun talenten te ontdekken
en te laten groeien, uitdagingen aan te gaan en hun persoonlijkheid en motivatie te
ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken, bieden we leerlingen onderwijs voor hoofd, hart
en handen in een veilige omgeving. Zo zorgen we samen voor een fijne schooltijd en
een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
We zien de school als oefenplaats. Intellectueel, emotioneel, sociaal, creatief en fysiek.
We bereiden kinderen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. Dat betekent
dat we kinderen oefenen in vaardigheden als samenwerking, probleemoplossend
denken, creativiteit, planmatig werken, intercultureel begrip, omgang met ICT,
communicatieve vaardigheden en het kunnen ‘leren’.

6.5
ONZE BEVLOGEN LEERKRACHTEN

Onze leerkrachten hebben oog, oor en hart voor ieder kind in de groep. Zij zorgen voor een

MAKEN HET VERSCHIL IN HET

goed sociaal klimaat in de klas en een uitdagende leeromgeving. Een leven lang leren is

LEVEN EN ‘LEREN’ VAN KINDEREN

nodig om de deskundigheid die vereist is voor dit vak, op peil en bij de tijd te houden. Alle
professionals binnen de organisatie zijn aantoonbaar en doelgericht actief op dit terrein.
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6.6
OUDERBETROKKENHEID

We hechten aan betrokkenheid van ouders. De basis hiervoor ligt in een bewuste keuze

ZIEN WIJ ALS ONDERDEEL

voor de school. Betrokkenheid van ouders draagt bij aan een plezierige, zinvolle en leer-

VAN EEN SUCCES-

zame tijd voor kinderen op school. Elke PCBO-school zet zich in om ouders te betrekken

VOLLE SCHOOL

bij het onderwijs van hun kinderen. We verwachten van ouders dat ze daar open voor
staan. Alleen met wederzijdse betrokkenheid kunnen we optimaal bouwen aan een goede
school met het beste onderwijs voor het kind, in een omgeving waar je met plezier
leert en werkt.

6.7
ONZE NORMEN EN

We leren kinderen samen te leven in een maatschappij met anderen, waarin we rekening

WAARDEN WORDEN GEVORMD

houden met elkaar en begrip tonen voor wat de ander vindt. Dat doen we vanuit normen

DOOR HET CHRISTELIJK GELOOF

en waarden die zijn gebaseerd op het christelijk geloof. We zijn en blijven een christelijke
organisatie. Daar hechten we zeer aan. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs en de
vorming van de kinderen. Het uit zich ook in ons eigen gedrag en in de manier waarop
we met elkaar omgaan.

6.8
WE GELOVEN IN
SPONTANITEIT
EN VERNIEUWING

We stimuleren medewerkers, kinderen, en ouders om met eigen ideeën te komen. We
staan open voor niet voor de hand liggende denkbeelden en oplossingen. Daarmee maken
we ruimte om het verschil te maken met onze PCBO-scholen.

6.9
WE GAAN VOOR
EEN GOED RESULTAAT

We leggen de lat graag hoog. Dat geldt in ieder geval voor taal, lezen en rekenen, maar
eigenlijk voor alles wat we doen. Van lesgeven en ‘leren’ tot gebouwen en diensten. We
gaan voor het best mogelijke resultaat. Niet alleen het resultaat telt, de weg er naar toe
vinden we net zo belangrijk. Die weg leggen we graag samen af, met veel ambitie, plezier
en bevlogenheid. Om er uit te halen wat er in zit. En boeken we daarin succes, klein of
groot? Dan vieren we dat.
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7. PRAKTISCHE DOELEN EN ACTIVITEITEN
Naast de kwalitatief beschreven richtinggevende visie-uitspraken formuleren wij hier een
aantal praktische doelen en activiteiten. Zij bestrijken een breed veld van beleidsterreinen.

7.1
EFFECTMETING

Wij ontwikkelen in 2015 een instrument, waarmee wij bij de medewerkers de waardering
voor en herkenbaarheid van de richtinggevende visie-uitspraken, het verhaal en de
ontwikkeling daarin kunnen meten en borgen. We passen dit instrument ook toe.

7.2
FOCUS OP HET

We leggen de focus op het primaire proces en beperken de administratieve handelingen

PRIMAIRE PROCES

voor leerkrachten en de administratieve activiteiten op schoolniveau tot het hoognodige.

7.3
KWALITEIT VAN LEZEN,
REKENEN EN TAAL;
TEVREDENHEIDSPEILINGEN

Wanneer we ‘kwaliteit’ vernauwen tot ‘opbrengsten op toetsen’, is de streefnorm voor
iedere school dat over een periode van drie schooljaren in minimaal twee schooljaren de
tussen- en eindopbrengsten van CITO bij iedere groep minimaal op het landelijk gemiddelde
liggen en/of dat er aantoonbaar voldoende vaardigheidsgroei wordt gerealiseerd.
Instructie en verwerking van de leerstof zijn passend bij de gedifferentieerde onderwijsbehoefte van de leerlingen. Onderwijs en onderwijsondersteuning voldoen aan alle
doelstellingen en normen die zijn geformuleerd in het Ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Bij de tevredenheidspeilingen van Scholen met Succes willen wij bij de peiling van 2018
bij de algemene tevredenheid voor de LTP (leerlingentevredenheidspeiling), de OTP
(oudertevredenheidspeiling) en de PTP (personeelstevredenheidspeiling) een score
halen die hoger is dan de landelijk gemiddelde score. Ter vergelijking de scores van 2014.

Meting 2014

PCBO gemiddelde

Landelijk gemiddelde

PTP

7,7

7,7

LTP

8,17

8,05

OTP

7,54

7,56
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7.3
PROFESSIONALISERING

We stellen hoge kwaliteitseisen aan leerkrachten en leidinggevenden in onze scholen. In
2020 heeft 10% van de leerkrachten (in aantallen medewerkers, niet in FTE) een masteropleiding afgerond die bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs. In 2024 is dat 20%.
Alle directeuren en schoolleiders hebben in 2020 een masteropleiding afgerond. Daarbij
houden we rekening met leeftijd en loopbaanperspectief.

7.4
MOBILITEIT VAN
DIRECTEUREN
EN MEDEWERKERS

Voor de professionele groei van schooldirecteuren is het van belang dat er gelegenheid is
tot mobiliteit, zoals dit ook wordt gestimuleerd voor de leerkrachten. Om niet afhankelijk
te zijn van toevallige vacatures werken we plannen uit voor het op een andere manier
realiseren van mobiliteit, bijvoorbeeld door toepassing van een directeurencarrousel. Ook
de mobiliteit van de andere medewerkers is van belang. Wij gaan door met de uitvoering
van de beleidsnotitie ‘Het PCBO mobiliteitsbeleid; medewerkers in beweging’ (2011). De
doelstellingen die daarin zijn opgenomen, zijn geactualiseerd (zie hoofdstuk 9 punt g).

7.5
PROJECT SAMEN
MEER SCHOLEN

In 2013 zijn we gestart met een driejarig pilotproject Samen Meer Scholen. In 2016
maken we, afhankelijk van het projectresultaat en afhankelijk van instemming van de
GMR, keuzes over het al of niet verbreden van deze wijze van werken over de gehele
organisatie. Bij Samen Meer Scholen biedt een groep van 4 of 5 scholen onder leiding
van een meerscholendirecteur in een wijk aan ouders en kinderen een gedifferentieerd
onderwijsaanbod, door de intensieve en ambitieuze samenwerking van deze scholen. De
focus van de schoolleider per school ligt voluit op de kwaliteit van onderwijs, de kwaliteit
van de professionals en de kwaliteit van ouderbetrokkenheid.

7.6
WIJKGERICHTE
SAMENWERKING
VAN SCHOLEN

PCBO scholen in dezelfde wijk werken op een intensieve manier met elkaar samen, ook
in hun presentatie naar buiten, om aan ouders een samenhangend en gedifferentieerd
aanbod van christelijk onderwijs in de wijk te bieden.

7.7
INTEGRALE KIND CENTRA

We werken aan het realiseren van Integrale Kind Centra voor onderwijs van 0-12 jaar op
zoveel mogelijk van onze scholen, met als einddoel om dit op alle scholen te realiseren.
In 2015 formuleren we criteria waaraan een IKC moet voldoen. In 2019 heeft minimaal
20% van de scholen het predicaat IKC. Daarvoor komen we tot intensieve samenwerking
met kinderopvangorganisaties. Daarnaast worden er stappen gezet om tot mogelijkheden
te komen voor een ‘IKC’ aan de bovenkant (PO-VO).
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7.8
STRATEGISCHE SAMEN-

We gebruiken deze planperiode om samen met de andere grote schoolbesturen

WERKING MET DE ANDERE

strategische keuzes te maken op het gebied van onderwijs, onderwijshuisvesting,

GROTE SCHOOLBESTUREN

lokale educatieve agenda en spreiding van scholen.

7.9
STRATEGISCH
VASTGOEDMANAGEMENT

In 2019 hebben we als PCBO Apeldoorn een uitgewerkt en realiseerbaar plan, inclusief
een uitvoeringsplan, voor het hergroeperen en verbouwen of herbouwen van bestaande
scholen, tot scholen met een toekomstbestendige, nader te bepalen minimum omvang.
Deze omvang is nodig voor een rendabele exploitatie van een IKC en is bevorderlijk voor
een effectieve en efficiënte onderwijsorganisatie (indeling van groepen, taakverdeling,
werken met specialismen, verhouding management - medewerkers in het primaire
proces, et cetera). De doordecentralisatie van het buitenonderhoud en de daarmee samenhangende noodzaak van strategisch vastgoedmanagement, vormt een derde belangrijke
afweging. We zorgen er voor dat er in iedere wijk christelijk onderwijs beschikbaar is.

7.10
FINANCIËLE BALANS

Met ingang van begrotingsjaar 2017 is er evenwicht tussen de structurele inkomsten en
de structurele uitgaven. We streven naar een verantwoorde omvang van het financiële
vermogen door gericht en incidenteel te investeren in structurele verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs, de professionals en de ouderbetrokkenheid.

7.11
MEERJARENBELEIDSPLAN-I

In de periode 2013-2015 is er gewerkt met een Meerjarenbeleidsplan-I, om een flinke
en noodzakelijke inhaal- en verbeterslag te maken op het gebied van ICT in onderwijs en
bedrijfsvoering. Voor de periode 2016-2019 wordt een vervolgplan opgesteld. In 2019 is
de totale ICT situatie wat betreft hardware, software, infrastructuur en gebruik - in
onderwijs, bedrijfsvoering en communicatie - zodanig van kwaliteit dat het ingebed is in
de reguliere beleidsstructuur, geen specifiek meerjarenherstelplan meer behoeft en er
geen additionele middelen meer behoeven te worden toegevoegd.
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7.12
PROFILERING EN HUISSTIJL

Het ‘paraplumerk’ PCBO Apeldoorn ondersteunt 28 scholen, met ieder hun eigen uniciteit.
PCBO Apeldoorn, als sterk merk, positioneert zich met overkoepelende kernwoorden die
op alle PCBO scholen van toepassing zijn. Het imago oftewel de wijze waarop de 28
scholen bekend staan met hun eigen uniciteit versterken op hun beurt de positionering
van PCBO als sterk merk. Dit gegeven en uitgangspunt heeft gevolgen voor huisstijl,
logovoering en communicatieve uitingen van PCBO en de PCBO scholen.
Aansluitend op het strategisch meerjarenbeleidsplan schrijven we in 2015 een strategisch
corporate communicatieplan, waarin we antwoord geven op de vraag: hoe PCBO de
gekozen profilering onder (toekomstige) ouders zichtbaar gaat maken in de periode
2015-2019. Daarbij wordt ook een keuze gemaakt over de vraag of PCBO Apeldoorn
als ‘paraplumerk’ een voorkant of achterkantorganisatie is.
We realiseren daarbij in ieder geval een aanpassing in de huisstijl inclusief logo van PCBO
Apeldoorn en op basis daarvan een aanpassing in de huisstijl en logo’s van de scholen. De
doorvertaling daarvan in communicatieve uitingen gebeurt gefaseerd. Aan het eind van
de beleidsperiode is het gehele traject afgerond.
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8. DE STURINGSFILOSOFIE
Ruimte voor samen ‘leren’ met bevlogen mensen, die samen het verschil maken

8.1
RUIMTE, EIGENAARSCHAP
EN SAMENWERKEN

De komende jaren willen wij in de hele organisatie toe naar een andere manier van ‘sturen’.
Een manier die juist meer dat eigenaarschap, de rol van én de ruimte voor de professional
benadrukt. Hiermee willen wij het gevoel van het sámen verantwoordelijk zijn voor de
(brede) kwaliteit van het onderwijs bevorderen. Wij verwachten dat dit zal leiden tot een
hoger werkplezier, tot meer passie en daardoor uiteindelijk tot een betere kwaliteit en
hogere opbrengsten. Wij willen die gezamenlijke verantwoordelijkheid tot uiting laten
komen in leerklimaat, cultuur én structuur. Daarmee vormt de nieuwe sturingsfilosofie
een belangrijk onderdeel van dit strategisch meerjarenbeleidsplan.

KWALITEIT VAN ONDERWIJS
EN ‘LEREN’

TALENTEN VAN MEDEWERKERS

PROFESSIONELE RUIMTE,
EIGENAARSCHAP

RUIMTE VOOR SAMEN
‘LEREN’ MET BEVLOGEN
MENSEN, DIE SAMEN
HET VERSCHIL MAKEN

KWALITEIT VAN PROFESSIONALS
EN ‘LEREN’

SAMENWERKING TUSSEN
PROFESSIONALS

KWALITEIT VAN
OUDERBETROKKENHEID

In de sturingsfilosofie2 gaat het om het verband tussen de linkerkant van het schema
(wat is nodig) en de rechterkant van het schema (wat willen we bereiken). Scharnierpunt
is het middelste blok. Het blok waarin bevlogen mensen samen het verschil maken. Het
verschil voor het kind, voor de professional, voor de school, voor de ouders en voor de
organisatie. En dat doen we samen. Samen maken we dat verschil.
Daarom is er in de nieuwe sturingsfilosofie zo’n sterke focus op samenwerking. Als er
goed wordt samengewerkt kunnen medewerkers hun eigen talenten en die van hun
ollega’s optimaal gebruiken. Dan kunnen ze zelf in de dagelijkse praktijk hun eigen
professionele afwegingen maken. En daarmee eigenaarschap tonen. In de nieuwe
sturingsfilosofie zijn leidinggevenden gericht op het realiseren van alle elementen
uit dit schema. Geen enkel element kan daarin worden gemist, maar bevorderen van
samenwerken en eigenaarschap is het schakelpunt.

2

De theoretische basis voor de (nieuwe) sturingsfilosofie voor PCBO Apeldoorn vloeit voort uit het boek
‘Professioneel Kapitaal; de transformatie van het onderwijs in elke school’ van Hargreaves en Fullan (2014)
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8.2
IEDEREEN EIGENAAR

Het is goed om ons bewust te zijn dat een directeur tegelijkertijd PCBO directeur én
directeur van één van de scholen van PCBO is. Alle directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het behalen van de gezamenlijke resultaten en voor het functioneren van
PCBO Apeldoorn en haar scholen. Het gaat om eigenaarschap, tot uiting komend in
gevoel én gedrag.
Raad van bestuur en directeuren trekken gezamenlijk op bij beleidsvoorbereiding en
beleidsvorming, uiteraard met inachtneming van de formele verantwoordelijkheidsverdeling. De staf is daarbij ondersteunend naar directeuren en raad. De raad van bestuur
stelt in alle gevallen het uiteindelijke beleid vast.
Op schoolniveau werkt dit op dezelfde manier: iedere medewerker is tegelijkertijd
medewerker van PCBO Apeldoorn, medewerker van de school én leerkracht van de
groep. Samen zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het ‘leren’ van kinderen.
Samen zijn ze ook verantwoordelijk voor het permanent blijven ontwikkelen en ‘leren’
van hun (directe) collegae. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel en we geven de
ontwikkeling van kinderen van jaar tot jaar door aan de volgende collega in de ontwikkelingslijn. Teamleden zijn daarom ook zoveel mogelijk, bijvoorbeeld middels taakgroepen,
betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van schoolbeleid. De directeur stelt in alle
gevallen het uiteindelijke beleid vast.

8.3
‘LEREN’ IS ONZE KERN

Wanneer we onze talenten benutten, wanneer er ruimte is voor eigenaarschap en
wanneer we samenwerken, dan werken we samen aan de kwaliteit van ons onderwijs en
het ‘leren’ van de kinderen. Want dat is de reden en de kern van ons bestaan als PCBO
Apeldoorn en van ieder van onze scholen.
Die kern, het ‘leren’ van de kinderen, is waar alle PCBO medewerkers zich dagelijks voor
inzetten. Waarom ieder van ons zijn professionaliteit blijft ontwikkelen. Als individu,
maar ook via samenwerkend leren. Het is goed om ons iedere dag weer te realiseren: een
leerkracht maakt het verschil. Het verschil voor het leren én het leven van een kind, maar
ook voor de groep waar dit kind deel van uit maakt.
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8.4
OUDERBETROKKENHEID

De professionaliteit en het ‘leren’ van de leerkracht zijn de randvoorwaarden voor het
‘leren’ van kinderen. Maar ook de kwaliteit van de ouderbetrokkenheid is van essentieel
belang. Wanneer die kwaliteit hoger is, gaat het ‘leren’ van de kinderen beter. Bovendien
treden betrokken ouders eerder, vaker en met meer impact op als ambassadeurs van de
school. Dat is belangrijk voor de groeipotentie van de school wat betreft leerlingenaantal.
De school als geheel, maar ook iedere individuele leerkracht, moet daarom bewust
investeren in die betrokkenheid van ouders.
De uitdaging is om de energie die uitgaat van een gemeenschappelijke visie en richting
te combineren met de energie en de bevlogenheid van alle betrokkenen bij het nastreven
van persoonlijke doelen en de inzet van persoonlijke professionele talenten of sterktes.
Met die combinatie presteren en leren mensen, niet omdat het ze gezegd wordt, maar
omdat ze dat willen. Hiervoor is ´ruimte´ nodig, ruimte voor zelfsturing, een gevoel van
eigenaarschap. Scholen hebben de ruimte om hun eigen schoolconcept vorm te geven.

8.5
RUIMTE EN GRENZEN

Voor het gevoel van eigenaarschap, en dus voor goede resultaten, is het van belang dat

VAN DE RUIMTE

scholen en individuele professionals in de dagelijkse praktijk de ruimte hebben om hun
eigen professionele afwegingen te kunnen maken. Ruimte krijgt echter alleen betekenis
als ‘ruimte’, als er ook heldere ‘grenzen’ en kaders zijn. In het hierna volgende schema
wordt de ruimte weergeven als een voetbalveld. Op dat voetbalveld is er voor directeuren
en medewerkers ruimte om de sturingsfilosofie te laten werken. En net als op een echt
voetbalveld zijn er ook grenzen: daarbuiten is het ‘uit’.
De grenzen van de ruimte, het speelveld, betreffen de volgende elementen:
• Het PCBO Verhaal, missie en visie-uitspraken en uiteraard het eigen schoolplan;
• De vitale risico’s voor de organisatie (financieel; personeel; kwaliteit, bijv. een
(dreigend) oordeel van de inspectie van het onderwijs van zwakke of zeer zwakke
school; vertrek van grote groepen leerlingen van school etc.)
• Bestaande beleid & regelgeving (bijvoorbeeld CAO, Arbowet, privacy regels etc.)
• De gezamenlijkheid (waar gaat ‘ik’ ten koste van ‘wij’).
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Raad van bestuur en directeuren zijn binnen de grenzen van de ruimte in hun leiderschap
vooral voorwaardenscheppend en daarmee eigenaarschap verhogend. Wanneer de
grenzen van de ruimte worden overschreden, verschuift de rolopvatting en uitvoering van
raad van bestuur en directeuren. Dan is het confronteren en corrigeren. De vergelijking
met de leerkracht op school en de situatie in de klas is natuurlijk snel gemaakt. Ook daar
moeten kinderen de ruimte krijgen om eigenaarschap te tonen voor het eigen ‘leren’,
maar wel binnen vooraf bepaalde en bekende grenzen.
Samenwerkende directeuren of medewerkers bewaken bij voorkeur ook zelf of er binnen
de grenzen van het speelveld wordt gespeeld en treden daarin corrigerend naar zichzelf
en elkaar op. Dat geldt voor de fase van beleidsvoorbereiding en beleidsvorming en ook
voor de fase waarin dit beleid in de praktijk vorm, inhoud en uitwerking krijgt.
De verantwoordelijkheid voor het laten werken en het laten slagen kan niemand bij een
ander neerleggen. Iedereen is individueel mede aan zet en mede aanspreekbaar op
intenties, gedrag, inzet, bevlogenheid, commitment en coöperatieve bijdrage. Dit
aanspreken gebeurt pas uiteindelijk door de leidinggevende.
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9. HOE ZIET ONS SUCCES ERUIT
Samenvatting van onze ambities in resultaattermen
In dit hoofdstuk zetten we doelstellingen en ambities op een rij die wij in voorgaande
hoofdstukken hebben benoemd. Niet alle doelstellingen zijn ‘smart’ geformuleerd. Dat
gebeurt deels in de schoolplannen, op het moment dat scholen de doelstellingen uit het
strategisch meerjarenbeleidsplan van PCBO gaan vertalen naar schoolniveau en wanneer
zij gaan bepalen wat de verschillende doelstellingen concreet betekenen voor het
schoolbeleid. Andere doelstellingen worden concreet en smart gemaakt in de beleidsgroepen van directeuren, die in de sturingsfilosofie een belangrijke rol vervullen.

a. Wanneer we ‘kwaliteit’ vernauwen tot

d. Onderwijs en onderwijsondersteuning

‘opbrengsten op toetsen’ is de streef-

voldoen aan alle doelstellingen en normen

norm dat over een periode van drie

die zijn geformuleerd in het Onder-

schooljaren in minimaal twee schooljaren

steuningsplan van het Samenwerkings-

de tussen- en eindopbrengsten van

verband Passend Onderwijs alsmede in

CITO LVS bij iedere groep minimaal op

de bestuursakkoorden (PO-Raad).

het landelijk gemiddelde liggen en/of
e. We leggen de focus op het primaire

dat er aantoonbaar voldoende vaardigheidsgroei wordt gerealiseerd.

proces en beperken de administratieve
handelingen voor leerkrachten en

b. Bij de tevredenheidspeilingen van

administratieve activiteiten op school-

Scholen met Succes halen wij bij de

niveau tot het hoognodige.

peiling van 2018 bij de algemene
f. We stellen hoge kwaliteitseisen aan

tevredenheid voor de LTP (leerlingentevredenheidspeiling), de OTP

leerkrachten en leidinggevenden in

(oudertevredenheidspeiling) en de PTP

onze scholen. In 2020 heeft 10% van

(personeelstevredenheidspeiling) een

het aantal leerkrachten een master-

score die hoger ligt dan de landelijk

opleiding afgerond die bijdraagt aan de

gemiddelde score.

kwaliteit van het onderwijs. In 2024 is dat
20%. Alle directeuren en schoolleiders

c. Instructie en verwerking van de leerstof

hebben in 2020 een masteropleiding

zijn passend bij de gedifferentieerde

afgerond, rekening houdend met leeftijd

onderwijsbehoefte van de leerlingen.

en loopbaanperspectief.
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g. Voor de professionele groei van mede-

organiseren van het project Samen Meer

werkers op alle niveaus en ten behoeve

Scholen naar de gehele organisatie. Als

van samenwerking tussen de scholen

we hiertoe besluiten is in 2016 een

realiseren wij mobiliteit. De doelstellingen

invoeringsplan met bijbehorend tijdpad

uit de notitie ‘Het PCBO Mobiliteitsbeleid;

gereed.

medewerkers in beweging’ worden als
l. In 2019 hebben we als PCBO Apeldoorn

volgt aangepast: De streefcijfers voor
opgave voor vrijwillige mobiliteit in

een uitgewerkt en realiseerbaar plan,

percentages van het totaal aantal FTE

inclusief een uitvoeringsplan, voor

zijn: Schooljaar 2015-2016: 2,5%;

het hergroeperen en verbouwen of

2016-2017: 3%; schooljaar 2017-2018:

herbouwen van bestaande scholen, tot

3,5%; schooljaar 2018-2019: 4%;

scholen met een toekomstbestendige,

schooljaar 2019-2020: 4,5%.

nader te bepalen minimum omvang. We
zorgen er voor dat er in iedere wijk

h. Elke PCBO-school zet zich in om

christelijk onderwijs beschikbaar is.

ouders te betrekken bij het onderwijs
m. We werken aan het realiseren van

van hun kinderen.

Integrale Kind Centra voor onderwijs
i. Wij werken en handelen in lijn met ons

van 0-12 jaar op zoveel mogelijk van

verhaal, onze sturingsfilosofie, visie en

onze scholen, met als einddoel om

richtinggevende uitspraken en stellen

deze op alle scholen te realiseren.

dit vast met een effectmeting onder
n. We komen tot een strategische samen-

onze medewerkers.

werking met de andere grote schoolj. PCBO scholen in dezelfde wijk werken op

besturen om strategische keuzes te

een intensieve manier met elkaar samen,

maken op het gebied van onderwijs,

ook in hun presentatie naar buiten.

onderwijshuisvesting, lokale educatieve

Daarmee bieden ze aan ouders een

agenda en spreiding van scholen.

samenhangend en gedifferentieerd
o. Wij versterken onze positie door ons

aanbod van christelijk onderwijs in de wijk.

te profileren op duidelijke waarden en
k. In 2016 hebben we, afhankelijk van het

normen en door het bewaken van

projectresultaat en afhankelijk van de

het kindgerichte karakter (kinderen

instemming van de GMR, een keuze

centraal), de brede ontwikkeling van

gemaakt over het al of niet verbreden

kinderen en onze levensbeschouwelijke

van de werkwijze en de wijze van

identiteit.
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p. We schrijven een strategisch corporate

r. Met ingang van begrotingsjaar 2017

communicatieplan voor de periode

is er evenwicht tussen de structurele

2015-2019 en realiseren, als onderdeel

inkomsten en de structurele uitgaven.

daar van, zowel een aanpassing in de

We streven naar een verantwoorde

huisstijl inclusief logo van PCBO Apeldoorn

omvang van het financiële vermogen

als een aanpassing in de huisstijl en

door gericht en incidenteel te

logo’s van de scholen. Daarbij wordt ook

investeren in structurele verbetering

een keuze gemaakt m.b.t. de vraag of

van de kwaliteit van het onderwijs, de

PCBO Apeldoorn als ‘paraplumerk’ een

professionals en de ouderbetrokkenheid.

voorkant of achterkantorganisatie is.
s. In 2019 is de totale ICT situatie wat

De doorvertaling in communicatieve
uitingen gebeurt gefaseerd. Aan het

betreft hardware, software, infrastructuur

eind van de beleidsperiode is het gehele

en gebruik - in onderwijs, bedrijfsvoering

traject afgerond.

en marketing & communicatie - zodanig
van kwaliteit dat het is ingebed in de

q. Ook voor de komende jaren voorzien

reguliere beleidsstructuur.

wij een daling van het aantal leerlingen.
Ons streven is en blijft: (minimaal)
gelijk houden van ons percentage
‘marktaandeel’ in Apeldoorn.
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10. DE TOEKOMST TEGEMOET
Wij gaan onze ambitie realiseren, door
• de kracht van bevlogenheid
• de kracht van samen
• de kracht van het verschil
• de kracht van ruimte
• de kracht van groei
Zo gaan wij met elkaar een mooie en uitdagende beleidsplanperiode meemaken. Zo is
en wordt PCBO Apeldoorn daadwerkelijk die vitale en dynamische christelijke onderwijsorganisatie, die betekenisvol en toekomstgericht onderwijs biedt aan basisschoolleerlingen
in Apeldoorn en omgeving.
Een onderwijsorganisatie waar ouders met grote tevredenheid over spreken, waarin
zij zich betrokken tonen bij het onderwijs aan hun kinderen en andere ouders in hun
enthousiasme meenemen.
Een onderwijsorganisatie waar medewerkers zich met trots en passie aan verbinden.
DAT GAAN WE DOEN. DAT IS PCBO.
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Bijlage:

DOELSTELLINGEN
BESTUURSAKKOORDEN EN
ONDERSTEUNINGSPLAN
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Ons strategisch meerjarenbeleidsplan 2015-2019 - met ons PCBO verhaal, de richtinggevende visie-uitspraken en de sturingsfilosofie - is in lijn met de hierna genoemde
beleidsdocumenten en akkoorden van de PO Raad en ons Samenwerkingsverband
Passend Onderwijs en speelt daar op in. De doelen uit die documenten vormen
evenzovele concrete doelstellingen voor onze organisatie, onze scholen.

1. PO-RAAD: BELEIDSAGENDA 2014-2018
Wat betreft de PO-Raad hebben we te maken met de Beleidsagenda PO-Raad 2014-2018
‘Om de leerling’. Daarin is gekozen voor vier thema’s, als focus voor de activiteiten
en doelen:
a. Verbinding
Het kind moet centraal staan, niet de structuren van het onderwijs, opvang en jeugdzorg.
Het gaat om de leerling. Dat uitgangspunt leidt tot een focus op sterke basisvoorzieningen
en passend onderwijs. We streven naar samenhang en samenwerking, naar goede
verbindingen tussen de verschillende schakels.
b. Innovatie en ICT
De samenleving verandert, ook het primair onderwijs vernieuwt zich. Kinderen moeten
worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen. En er komen andere mogelijkheden om
te leren. Innovatie is een belangrijk en breed thema voor het primair onderwijs, waarbij
de komende tijd in elk geval veel aandacht nodig is voor ICT.
c. Kennis en onderzoek
Duurzame onderwijsontwikkeling veronderstelt dat de scholen nieuwe (wetenschappelijke) kennis benutten. En ook dat wetenschappelijk onderzoek gebeurt op basis van
vragen vanuit de scholen. We willen investeren in een academische omgeving voor de
scholen.
d. Het bestuur als motor
Goed onderwijs vraagt om goede scholen, met teamwork van leraren, schoolleiders
en besturen. De kwaliteit van het bestuurlijk handelen is een belangrijke sleutel tot
duurzaam goed onderwijs.
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2. PO-RAAD: BESTUURSAKKOORD 2014
Het Bestuursakkoord 2014 is gesloten tussen de PO-Raad en het ministerie van OCW.
Het akkoord heeft een looptijd van 2015 tot 2020. Er is een tussenmeting in 2017 van de
mate waarin de doelstellingen worden gerealiseerd, en een eindmeting in 2020.
Het Bestuursakkoord 2014 sluit aan en is een vervolg op het Bestuursakkoord dat in
2012 is gesloten. Dat betekent dat de doelstellingen die in het Bestuursakkoord 2012
zijn geformuleerd en de afspraken die daarbij zijn gemaakt (zie aldaar) onverkort van
kracht blijven c.q. worden geacht inmiddels te zijn gerealiseerd.

2.1
HOOFDDOELSTELLING

In het akkoord wordt een beeld gegeven van de school in 2020: Deze school bereidt de
leerlingen voor op een informatie- en netwerkmaatschappij. Het bestuursakkoord heeft
als hoofddoelstelling om dit toekomstbeeld op alle scholen te realiseren. Hiervoor is
het volgende nodig:
a. De school zorgt voor uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op de
talenten en leerbehoeften van alle leerlingen;
b. De school biedt onderwijs van hoge kwaliteit. Dit begint met de basisvaardigheden
die alle leerlingen in alle tijden nodig hebben. Ook is er aandacht voor een brede
persoonlijke en maatschappelijke vorming;
c. In de school werken teams van leraren, onderwijsondersteunend personeel en
schoolleiders die zich individueel en als collectief ontwikkelen in hun professionaliteit.
Deze teams maken de school van 2020 mogelijk;
d. De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan doorgaande leer- en
ontwikkelingslijnen.
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2.2
ACTIE- EN
ONTWIKKELINGSLIJNEN

In het Bestuursakkoord worden vier actie- en ontwikkelingslijnen geformuleerd, ieder
met meerdere onderdelen, met eigen doelstellingen en afspraken:
a. Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs;
• Een doorbraak in het benutten van digitalisering;
• Talentontwikkeling voor elk kind (cognitief, creatief, sociale,
onderzoekende en praktische vaardigheden);
• Een brede vorming voor alle leerlingen; de school als
pedagogische gemeenschap;
• Een toekomstgericht onderwijsaanbod.
b. Een brede aanpak voor duurzame onderwijsverbetering;
• Het verbeterpotentieel van de scholen benutten en versterken;
• Een sector brede aanpak;
• Goed bestuur;
• Benutten van sturingsinformatie en bieden van transparantie.
c. Professionele scholen
• Versterken van de didactische vaardigheden van leraren;
• Benutten van kennis en onderzoek;
• Breed samengestelde schoolteams met hoog opgeleide professionals;
• Versterken van de kwaliteit van de schoolleiders.
d. Doorgaande ontwikkelingslijn
• Een betere verbinding tussen school en omgeving;
• Gezonde kinderen, die meer bewegen in en rondom schooltijd;
• Doorgaande lijn PO-VO.
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3. SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS
APELDOORN: ONDERSTEUNINGSPLAN 2014-2018
PCBO Apeldoorn maakt samen met nagenoeg alle andere schoolbesturen in Apeldoorn
deel uit van het Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Apeldoorn PO 25-05.
De aard, inrichting, doelen en werkwijze van het samenwerkingsverband zijn beschreven
in het Ondersteuningsplan 2014-2018. Voor de volledige tekst verwijzen wij naar dat
plan. Hier volstaan wij met het vermelden van de missie, visie en hoofddoelen van het
samenwerkingsverband en de hoofdijkpunten voor een goede basiskwaliteit op de scholen.

3.1
MISSIE VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND

Ieder kind krijgt Passend Onderwijs en ondersteuning op leren en gedrag dat
bij hem past.

3.2
VISIE VAN HET
SAMENWERKINGSVERBAND

Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past in een schoolomgeving waarin handelings- en opbrengstgericht wordt gewerkt. Er wordt kwalitatief goed onderwijs verzorgd.
De zorgplicht wordt in samenwerking met alle scholen in het SWV en met ondersteuning
van jeugdhulp waargemaakt. Er is een doorgaande lijn van vroegschools naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs. De inrichting van het SWV
werkt ter ondersteuning van het basisonderwijs, zorgt voor een flexibele inrichting van
de speciale onderwijsondersteuning, een goede procedure en realisatie van afgifte van
toelaatbaarheidsverklaringen. Er zijn geen thuiszittende leerlingen.

3.3
STREEFDOELEN

Op preventie gerichte aanpak:
• Alle kinderen volgen onderwijs dat bij hen past.
• Leraren kunnen vroegtijdig signalen omzetten in adequate interventies.
• De scholen hebben minimaal een basisarrangement in het kader van
het onderwijstoezicht.
• In de regio stellen de besturen gezamenlijk een hoger ambitieniveau vast
dan de minimumnorm van de inspectie.
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Toegankelijke en specialistische onderwijszorg:
• Hulp zo tijdig mogelijk;
• In zo licht mogelijke vorm;
• Zo dicht mogelijk bij huis;
• Op de meest adequate (passende) wijze;
• Door de meest aangewezen persoon of instelling;
• Zo kort mogelijke behandelingsduur;
• In een integrale aanpak (1 kind-1 plan-1 regisseur);
• Waar nodig vanuit een (integrale) indicatiestelling Onderwijs &Jeugdhulp;
• Het verminderen van het aantal S(B)O leerlingen.

3.4

SISKWALITEIT WAAR IEDERE SCHOOL
AAN MOET VOLDOEN

a. Beleid
• De school voert een helder beleid op het terrein van leerlingenondersteuning;
• De school heeft een ondersteuningsprofiel vastgesteld;
• De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het
beleid zo nodig aan.
b. Onderwijs
• Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving;
• De school heeft continue zicht op de ontwikkeling van de leerlingen;
• Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht bij de ondersteuning van leerlingen;
• Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken;
• Het personeel werkt continue aan zijn handelingsbekwaamheid en competenties.
c. Begeleiding
• De school werkt planmatig en handelingsgericht aan het realiseren van een doorgaande ontwikkeling;
• De school draagt zorg voor een goede overdracht;
• Ouders zijn nauw betrokken bij de school en de ondersteuning;
• Leerlingen zijn, waar mogelijk, nauw betrokken bij het onderwijs en de ondersteuning.
d. Organisatie
• De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur;
• De school heeft een effectief ondersteuningsteam.
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