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Voorwoord 
 

Voor u ligt het strategische beleidsplan 2020-2022 van SRKOH. Hierin leest u onze plannen en ambities voor de                  

komende twee jaren. We hebben gekozen voor een planperiode van 2 jaar. In de toekomst willen we dat het                   

strategisch beleidsplan van de stichting klaar is als scholen beginnen met het schrijven  

van het schoolplan. Zij kunnen dan rekening houden met de ambities van de stichting en deze in hun                  

schoolplan zichtbaar maken.  

 

Dit plan is kaderstellend. Onze ambities geven voeding aan een schoolontwikkeling waarin de SRKOH-scholen              

samen op pad gaan. Tevens biedt het beleidsplan een helder perspectief voor belangrijke, principiële              

beleidskeuzes. Voor alle belanghebbenden geeft het de koers aan die wij kiezen. 

 

Om de bruikbaarheid van dit plan te bevorderen is gekozen voor een korte kernachtige uitwerking. Er is                 

gezocht naar een goed evenwicht tussen ambitie en realiteitszin. Vanaf augustus 2019 heeft de stichting een                

nieuwe organisatiestructuur, zijnde een Raad van Toezichtmodel. Inmiddels staat de structuur en zijn de              

daarbij behorende documenten ( stichtingsstatuten, reglement Raad van Toezicht, managementstatuut)          

vastgesteld. Functionarissen zijn benoemd. maar moeten nog in hun nieuwe rol groeien. De komende              

planperiode zal dus vooral in het teken staan van nadere uitwerkingen van bestaande documenten, ontwerpen               

van nieuwe aanvullende beleidsstukken en groeien in een nieuwe cultuur. 

 

Dit strategisch beleidsplan is een opdracht aan ons zelf en alle SRKOH- collega’s om verder te gaan met de                   

ontwikkeling van goed onderwijs voor onze kinderen. We hebben al veel bereikt en dit plan laat zien dat we                   

ook inspirerende ambities hebben voor de toekomst.  
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1 Beschrijving van de organisatie 
 

1.1 Gegevens 
 

 

 

1.2 Bestuur 
 

De Stichting Rooms Katholiek Onderwijs Huizen is een organisatie voor primair onderwijs. Onze stichting              

bestaat uit 2 basisscholen op 3 locaties. De Springplank had per teldatum 1 oktober 2019 498 leerlingen. De                  

Tweemaster had 469 leerlingen, verdeeld over locatie Holleblok (218 leerlingen) en locatie Koers (251              

leerlingen).  

Onze stichting telde op 1 oktober 2019 967 leerlingen en 87 medewerkers. Het aantal fte’s bedraagt 61.  

Het intern toezicht en het bestuur van onze stichting onderschrijven en werken volgens de Code Goed Bestuur                 

van de PO-raad. Daarom is er sprake van een scheiding tussen intern toezicht en bestuur. De Raad van                  

Toezicht bestaat op dit moment uit vier personen (zie onze website voor de NAW-gegevens). Het bestuur                

bestaat uit één persoon; de heer Rob Hageman. Hij geeft met ondersteuning van het stafbureau (2,9 FTE)                 

leiding aan onze organisatie. De stichting participeert in het samenwerkingsverband Unita en werkt voor alle               

locaties samen met de kinderopvangorganisatie Stichting Kinderopvang Huizen. Locatie Koers van De            

Tweemaster is gevestigd in het Kindcentrum De Optimist. 
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Gegevens van de organisatie 

Naam van het bevoegd gezag Stichting R.K.Onderwijs Huizen 

Adres Aristoteleslaan 135 

Postcode 1277 AV 

Plaats Huizen 

Website-adres www.rkonderwijshuizen.nl 

Telefoon 0355256960 

E-mailadres bestuur@rkonderwijshuizen.nl 

E-mailadres bestuurder rob.hageman@rkonderwijshuizen.nl 



 

1.3 De besturingsfilosofie 
 

Een bestuursmodel van een organisatie bestaat naast de structuurcomponenten (het organogram, de            

beschrijving van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht, het bestuur, de               

directie, GMR en MR-en) ook uit andere componenten als ongeschreven spelregels, keuze voor             

instrumentaria, wijze van sturing, rolopvatting en rolinvulling en mensbeeld. Deze laatste componenten zijn             

elementen van de besturingsfilosofie van een organisatie. Deze maken dat een organisatie ook daadwerkelijk              

werkt en zijn daarmee van groter belang dan de vorm van het besturingsmodel. 

SRKOH heeft 3 kernwaarden in haar besturingsfilosofie: 

● Zorgzaam  

We zijn er met en voor de mensen en willen deze samen aandacht geven.  

● Betrokken  

Onze medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie en hebben een drive van binnenuit om               

deze te verbeteren.  

● Ondernemend  

We kiezen voor een basishouding van ruimte, vertrouwen, en verantwoording af willen leggen.  

 

Onze organisatie heeft veel kenmerken van het Rijnlands model, zoals het vooropstellen van de inhoud, een                

hoog onderling vertrouwen en het leiderschap laag in de organisatie. Vertaalt naar onze organisatie, betekent               

dit: 

● de directie van de school is belast met de dagelijkse gang van zaken. Zij kan in de waan van de dag                     

verstrikt raken. Het bestuur richt zich op de lange termijn en continuïteit van de organisatie en laat                 

de historie en de traditie van de organisatie meewegen in de besluitvorming. Het bestuur staat niet in                 

lijn, maar wel in verbinding met de  medewerkers; 

● we besluiten zoveel mogelijk op basis van consent. We willen niet perse consensus bereiken, maar               

kunnen gewoon verder als er geen zwaarwegende bezwaren zijn; dat gaat sneller en werkt op basis                

van vertrouwen. Daarbij zal er expliciet naar de minderheid geluisterd worden hoe deze stem mee               

genomen kan worden in de uitvoering van het besluit;  

● we vinden de volgende elementen belangrijk: kind- en oudergerichtheid, efficiëntie en effectiviteit            

(vandaag goed zijn) en innovatie (om morgen goed te zijn) en de begeleiding van kinderen op weg                 

naar een betekenisvolle plek in de samenleving in relatie tot de ander. We maken deze elementen in                 

de organisatie zichtbaar ; 

● de schoolleiding en medewerkers, bestuur en intern toezicht opereren in samenhang maar kennen             

ook hun eigen rol. De schoolleiding bepaalt, in overleg met het team en de bestuur, wat er bereikt                  

moet worden, hoeveel geld en tijd daarvoor beschikbaar wordt gesteld en aan welke eisen het               

resultaat moet voldoen; 

● de professionele autonomie van de medewerker voor de groep is dat hij mag bepalen hoe hij die                 

output gaat realiseren. De vakbekwame medewerkers kunnen rekenen op ruimte en vertrouwen            

binnen de kaders die we hebben afgesproken. De minder vaardige medewerkers hebben een andere              

behoefte en kunnen rekenen op een werkproces dat in korte intervallen gepland wordt,             

voorgeschreven en gecontroleerd. 

De leerkracht maakt het verschil. We besteden veel aandacht aan werving en selectie en investeren               

vervolgens in het bijhouden van de vakdeskundigheid. We gaan met elkaar in gesprek via intervisie, collegiale                
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consultatie en reflectie. Doel is om met alle medewerkers te komen tot het praktiseren van de volgende                 

waarden: 

● ik ben trots op mijn vak en mijn werk en wil daar goed in zijn en blijven; 

● ik mag trots zijn op de bereikte resultaten maar bedenk daarbij dat we het samen doen; 

● ik evalueer pragmatisch: als het werkt is het goed; 

● ik houd rekening met iedereen en alles om mij heen; 

● ik heb respect voor de uitgangspunten, de historie en de tradities van onze organisatie; 

● ik hou van samenwerken en zoek de verbinding. 

Binnen onze stichting werken met elkaar in een professionele cultuur (Galenkamp & Schut 2018), waar               

individuele aansprakelijkheid, gezamenlijke verantwoordelijkheid en erkende ongelijkheid terugkeerde        

waarden zijn en waar iedereen leert en reflecteert en zijn/haar kennis proactief deelt. 

Al deze punten komen expliciet terug in (jaar)plannen, planningen en evaluaties en binnen de              

gesprekkencyclus.  

 

 

1.4 Het bestuurskantoor 
 

Het bestuurskantoor van SRKOH staat onder leiding van de directeur-bestuurder, de heer Rob Hageman. Hij               

treedt op als werkgever voor alle medewerkers, Hij zet samen met de schoolleiding en RvT de                

onderwijskundige en beheersmatige kaders uit en bewaakt deze. De directeur-bestuurder wordt ondersteund            

door een bestuursondersteuner. Daarnaast is er een staf die ondersteunende werkzaamheden verzorgt voor             

de directeur-bestuurder en de directeuren van de scholen. De staf bestaat uit een stafmedewerkers vooor de                

aandachtsgebieden financiën (de financiële administratie en de loonadministratie zijn extern belegd bij            

as-WORKS uit Apeldoorn), onderwijs en kwaliteit, personeel en beheer, huisvesting en facilitair. Een             

administratief medewerkster verzorgt de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie op bestuurs-          

en schoolniveau. Tenslotte is er nog een driekoppig ICT team binnen de stichting werkzaam voor in totaal 0,5                  

FTE.  

 

1.5 De leiding van de scholen 
 

Onze stichting heeft 2 scholen, De Tweemaster en De Springplank. Iedere school wordt integraal geleid door                

twee duo-directeuren. De directeuren zijn gezamenlijk inhoudelijk, operationeel en beleidsmatig          

verantwoordelijk voor hun eigen school. Allen sturen ongeveer 20 medewerkers aan en zijn verantwoordelijk              

voor ongeveer 250 leerlingen. Op De Springplank is tussen de directeuren een verdeling van              

verantwoordelijkheid gemaakt tussen onderbouw (groep 1 t/m 4) Marieke Wateler en bovenbouw (groep 5              

t/m 8) Joop van Baalen. Op De Tweemaster is de verantwoordelijkheid verdeeld over de beide locaties, locatie                 

Holleblok Stephanie Elands, locatie Koers Freek Steur. Iedere directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen              

locatie (groep 1 t/m 8) en gezamenlijk voor de hele school. Op beide scholen is een zorgteam aanwezig                  

bestaande uit IB-ers en gespecialiseerde leerkrachten (bijv. lezen, plus, RT). Verder zijn er per school 4                

bouwcoördinatoren die steeds 2 jaargroepen aansturen. 

Alle directeuren hebben de opleiding tot schoolleider gevolgd of zijn daar nog mee bezig en staan ( mits                  

afgerond) geregistreerd in het schoolleidersregister. De directeuren participeren in het bovenschoolse           

management team.  

5 



1.6 Onze medewerkers 
 

Onze medewerkers –zowel onderwijsgevend als niet-onderwijsgevend- zijn betrokken en ambitieus. Het           

streven naar kwaliteitsverbetering is vanzelfsprekend. In het kader van eigenaarschap worden de            

medewerkers uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de school en de eigen               

ontwikkeling. Samen werken en leren staan hierbij centraal. Na een periode waarbij nauwelijks sprake was van                

verloop zien we het laatste jaar dat door de krapte op de arbeidsmarkt het verloop groter wordt. Het te                   

verwachten lerarentekort vraagt van SRKOH om met de medewerkers na te denken over mogelijk andere               

organisatievormen van ons onderwijs.  

 

1.7 De omgeving 
 

Binnen de gemeente Huizen verzorgt SRKOH aan ongeveer 1/3 van het aantal basisschoolleerlingen onderwijs.              

Schoolvereniging Ichthus (Christelijk onderwijs) verzorgt op 5 scholen onderwijs aan ruim 1/3 van de leerlingen               

en het openbaar en het neutraal bijzonder onderwijs (Talent Primair ( 4 scholen) en Flevoschool) bestrijken                

een krappe 1/3. Binnen de gemeente is één SBO school (De Wijngaard) van stichting Elan. Waar mogelijk                 

proberen we als stichting verbindingen te leggen tussen de besturen om gezamenlijk op te trekken op                

strategische momenten en plekken. Zo is er een bestuurlijke samenwerking in het Holleblok, waar 3 scholen (                 

o.a. locatie Holleblok van De Tweemaster) en de gemeente in één complex zitten. Op alle drie de locaties                  

werken we samen met de kinderopvangorganisatie SKH. En op de locatie Koers van De Tweemaster, waar we                 

als eigenaar optreden van het Kindcentrum De Optimist vindt samenwerking plaats met SKH en een groep                

samenwerkende kindertherapeuten.  

Ieder team heeft de specifieke populatie en veranderingen daarin steeds in beeld. Dit wordt jaarlijks               

gemonitord. Zodoende kunnen we inspelen door ons onderwijs tijdig aan te passen.   
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2 Sterkte-zwakte analyse  

2.1 De SWOT-analyse: het overzicht 
 

De sterkte-zwakte-analyse (SWOT-analyse) is opgesteld in samenwerking met de directeuren van onze            

stichting. De belangrijkste aspecten zijn: 

 

 

 

2.2 De SWOT-analyse: de matrix 
 

Voor de matrix m.b.t. de SWOT-analyse geldt: 

● Kansen vs. Sterkten: inspelen op een kans door middel van een sterkte 

● Kansen vs. Zwakten: de zwakte versterken om in te kunnen spelen op een kans 

● Bedreigingen vs. Sterkten: de sterkte gebruiken om een bedreiging te weren 

● Bedreigingen vs. Zwakten: de zwakte versterken om een bedreiging te weren 
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Sterke kanten van SRKOH Zwakke kanten van SRKOH 

Kleine overzichtelijke organisatie met korte lijnen Nieuwe organisatie (structuur, bestuur/MT, 
expertise) 

Hoge betrokkenheid medewerkers Familiecultuur (professionele cultuur, waaronder 
eigenaarschap, in ontwikkeling) 

Stabiele prognoses Opbrengsten niet stabiel genoeg in relatie tot 
populatie 

Vanuit reserves is veel geïnvesteerd in personeel 
t.b.v. groepsverkleining en werkdrukverlaging 

 

Kansen Bedreigingen 

Nieuw integraal huisvestingsplan gemeente Kleine organisatie is kwetsbaar als mensen 
wegvallen en heeft minder specialisten in de 
ondersteuning (staf) 

Kritische kwaliteitsmeting (audit, zelfevaluatie, 
inspectie) 

Toegenomen mobiliteit van medewerkers 

Snel in kunnen haken op externe ontwikkelingen Weinig kwalitatief goed personeel te krijgen 

 Hoge werkdruk als beeldvorming van het vak 

 De hoogte van de uitgaven van de afgelopen jaren 
leidt tot uitholling van de reserves 



De combinatie van sterke kanten en kansen biedt mogelijkheden die vrij eenvoudig zijn te realiseren. Wij gaan                 

daarom aan de slag met:  

1. We kunnen snel inhaken op ontwikkelingen doordat we een kleine organisatie hebben met korte              

lijnen. De structuur, de verantwoordingslijnen en communicatie lijnen zijn helder , er zal nu rolvast               

geacteerd moeten worden. Toch geeft de schaal van de organisatie ook ruimte om niet alleen te                

kijken naar 'het klopt', maar ook beredeneerd van de lijnen af te wijken in het kader van 'het werkt'. 

2. De stabiele prognoses geven ons een sterke positie in het nieuw te ontwikkelen Integraal              

huisvestingsplan (IHP) van de gemeente (2020). Met name de eventuele komst van een andere school               

op het terrein bij de Koers in combinatie met een extra lokaal en een nieuwe gymzaal voor locatie                  

Koers en nieuwbouw voor De Springplank in combinatie met een gymzaal vormen onze inzet bij de                

vorming van het IHP. 

De combinatie van sterke kanten en bedreigingen maakt ons ervan bewust, dat wij niet achterover kunnen                

leunen. Juist hier is werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat we behouden wat we als sterk ervaren.                    

Aandachtspunten zijn: 

1. We hebben een kleine organisatie dat daadkrachtig op kan treden. Daarvoor moeten de structuren              

wel duidelijk zijn en zullen we op kritische punten, waar schaalgrootte een rol speelt (bijv. Unita, AVG,                 

vitaliteit leerkrachten, krapte op de arbeidsmarkt), de samenwerking moeten zoeken met andere 1 of              

2 pitters. 

2. We hebben een hoge betrokkenheid van medewerkers. Toch neemt de mobiliteit in het onderwijs toe               

en is het vervolgens moeilijk om aan kwalitatief goede mensen te komen. We moeten dus een                

aantrekkelijke werkgever blijven om te voorkomen dat personeel naar een andere werkgever            

vertrekt. Dit vraagt een actief HR beleid. 

3. We zullen in de nabije toekomst de uitgaven in lijn moeten brengen met de inkomsten uit                

rijksbekostiging , met een weerstandsvermogen van circa 16% (gebaseerd op risicoanalyse 2020). 

De combinatie van zwakke punten en kansen maakt de aspecten inzichtelijk waar we aan moeten gaan                

werken, maar die niet eenvoudig zullen zijn. Deze zaken zullen veel energie vragen van alle betrokkenen.                

Hierbij denken we aan: 

1. Een kritisch rapport (van de inspectie, een audit of een zelfevaluatie) kan een vliegwiel worden om                

verder te komen tot een professionelere organisatie. Hierdoor kan de familiecultuur die mensen bindt              

wel onder druk komen te staan. De professionalisering zal samen moeten gaan met een gevoel van                

veiligheid en geborgenheid. Maar alleen veiligheid zet niet aan tot leren. Het is dus ons               

aandachtspunt om het juiste evenwicht te vinden tussen onzekerheid en geborgenheid. 

Tenslotte: de combinatie zwakke punten en bedreigingen laat ons zaken zien die met urgentie moeten worden                

aangepakt. Het gaat hierbij om: 

1. De opbrengsten moeten hoger, stabieler en meer passend bij de populatie worden. Dit vraagt nadere               

analyses en planning van de leerstof. Hiervoor is kwalitatief goed geschoold en goed ondersteunend              

personeel nodig die zelfstandig kan en wil opereren en de verbinding zoekt met collega's. De               

bijbehorende administratie richt zich op het vastleggen van wat van belang is voor afstemming van de                

leerstof en begeleiding van de leerling op korte en lange termijn. We zullen dus inzetten op scholing,                 

collegiale consultatie, een helder systeem van analyseren en noteren met tools die de administratie              

verlichten. 
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3 De missie van de organisatie 
 

3.1 Onze missie 
 

SRKOH verzorgt onderwijs vanuit een katholieke identiteit, waarbij we met verwondering en bewondering de              

wereld en de ander om ons heen ontdekken. We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van ieder kind.                   

Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de sociale, culturele, creatieve en lichamelijke             

ontwikkeling van de leerlingen. We kiezen voor korte lijnen en een grote mate van betrokkenheid. 

 

3.2 Onze slogan 
 

Onze stichting heeft de volgende slogan: Samen bijzonder betrokken.  

Het onderwijs vanuit een katholieke identiteit wordt in Nederland aangeduid als bijzonder onderwijs. Maar we               

voelen ons als werkgever en werknemers van deze stichting ook bijzonder bevoorrecht dat we kinderen die                

ons worden toevertrouwd door hun ouders, voor mogen bereiden op onze samenleving. We willen ze, door                

middel van onze persoonlijke betrokkenheid, voorbereiden op hun plek in de samenleving, waarin ze voor               

zichzelf kunnen zorgen, maar ook voor de ander en de wereld om hen heen. We leven in een snel                   

veranderende wereld waar techniek, innovatie en duurzaamheid een steeds grotere plek innemen. Wij             

stimuleren dan ook een zelfstandige, probleemoplossende en creatieve houding, waardoor zij met vertrouwen             

hun toekomst tegemoet kunt gaan. 

Ons motto: “Bijzonder betrokken” zal de komende 2 jaar versterkt worden door de toevoeging: “Samen” . 

“Samen bijzonder betrokken” geeft aan dat we vanuit onze overtuiging en katholieke achtergrond willen              

verbinden, in deze tijd waarin segregatie en polarisatie de toon lijkt. We willen onderling nog meer verbonden                 

raken: kinderen, leerkrachten, ouders, directie. Maar we willen ook onze samenwerking versterken met onze              

partners in de kinderopvang, kindertherapeuten, peuterspeelzalen, collega-scholen en allen die de           

ontwikkeling aan onze kinderen kunnen versterken. Tenslotte willen we ook via onze ouders en kinderen de                

samenhang in de buurt en de gemeente Huizen versterken. Door de waarde van “ samen bijzonder betrokken”                 

uit te dragen hopen we, met het uitvliegen van de kinderen aan het einde van de basisschool, ook een klein                    

beetje de wereld te bewegen richting “Samen de wereld mooier maken”. 
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3.3 Onze kernwaarden 
De SRKOH-waarden zeggen iets over de persoonlijkheid van de organisatie. Het zijn de wortels die voeding                

geven aan onze missie en van waaruit onze visie is ontstaan. Deze drie waarden versterken elkaar. Dat wil                  

zeggen dat ze alleen in samenhang met elkaar kenmerkend zijn voor het karakter van SRKOH.  

 

Onze kernwaarden zijn:  

 

Zorgzaam  

We zijn er met en voor de mensen en willen deze samen aandacht geven.  

Betrokken  

Onze medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie en hebben een drive van binnenuit om deze te                 

verbeteren.  

Ondernemend  

We kiezen voor een basishouding van ruimte, vertrouwen, en verantwoording af willen leggen.  

 

3.4 Strategische doelen 2020-2022 
 

Uitgaande van onze missie – onze waardegedreven opdracht die aansluit bij wat onze kinderen nodig hebben                

om zich te ontwikkelen – én de sterkte-zwakte-analyse, komen we tot de volgende strategische doelen voor de                 

komende jaren: 

 

 

Wij zullen stichtingsbreed inzetten op bovenstaande opdrachten. We evalueren de opdrachten jaarlijks,            

waarna we reflecteren en de (jaar)plannen hierop aanpassen. 
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De rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de hele organisatie zijn helder; functionarissen acteren             

rolvast; dit doen we binnen een sterke professionele cultuur. 

Al het handelen van de leerkracht is gericht op de individuele ontwikkeling van ieder kind, op zowel het                  

terrein van kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. 

De opbrengsten van het onderwijs zijn boven het landelijk gemiddelde, per locatie hebben we              

schoolspecifieke doelen en we hebben hoge verwachtingen. 

We werken samen met andere kleine besturen om de kwetsbaarheden binnen de stichting weg te               

organiseren. 

We hebben een actief en strategisch HR beleid wat ervoor zorgt dat we mensen boeien en binden.  

De meerjarenbegroting en het meerjareninvesteringsplan zijn in lijn met de rijksbekostiging. Vanuit het deel              

eigen vermogen dat boven het buffervermogen (16%) uitkomt, worden kortlopende (maximaal 2 jaar)             

projecten gefinancierd die de kwaliteit van het onderwijs versterken.  

We realiseren, binnen het gemeentelijk IHP beleid, nieuwbouw van De Springplank inclusief een gymzaal en,               

een extra lokaal en een nieuwe gymzaal bij de Koerslocatie van De Tweemaster. 



3.5 Onze visie 
 

Om de bovenstaande opdracht te volbrengen, gaan we uit van onderstaande visie op het kind, het onderwijs                 

en de samenleving 

 

Kind 

Binnen onze scholen word jij gezien. 

Met positief gedrag, wederzijds respect en duidelijke verwachtingen creëren we een veilige omgeving waarin              

jij de ruimte krijgt om je optimaal te ontwikkelen. 

Jouw ontwikkeling in relatie tot onze samenleving staat centraal. Vanuit nieuwsgierigheid en ambitie heb jij               

een actieve houding in je eigen leerproces. Een leerproces waarin je ontdekt waar jouw talenten liggen en                 

waar je minder goed in bent. Je mag dromen, durft keuzes te maken en ontdekt wie jij bent en wat jij wil.                      

Fouten maken mag en heb je zelfs nodig om je te kunnen ontwikkelen. 

Onderwijs 

Onze scholen kiezen we voor leren op maat. 

Basiskennis heb je nodig als voorwaarde om zelfontdekkend aan de slag te gaan. De leerkracht inspireert je en                  

leert je vaardigheden aan waarmee jij als leerling jouw eigen leerproces kan vormgeven binnen de               

mogelijkheden die we je kunnen bieden. 

Samenleving 

Onze scholen zijn een mini-samenleving. 

Samen met ouders en betrokkenen bereiden wij je voor op jouw plek in de samenleving, waarin je zorgt voor                   

jezelf, de ander en de wereld om je heen. We leven in een snel veranderende wereld waar techniek, innovatie                   

en duurzaamheid een steeds grotere plek innemen. Wij stimuleren een zelfstandige, probleemoplossende en             

creatieve houding, waardoor jij met vertrouwen jouw toekomst tegemoet kunt gaan. 
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4 De domeinen 
 

4.1 Onderwijs 
 

Onderwijs en ondersteuning geven is de kernactiviteit van onze scholen. We gaan daarbij uit van het principe:                 

“de leraar doet er toe”.  

Leerlingen maken zich kennis, vaardigheden en competenties eigen die nodig zijn voor het kunnen participeren               

in de samenleving en het functioneren in het beroepsleven. Ze worden voorbereid op hun leven als lid van een                   

gemeenschap en maken kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. Ze passen zich niet alleen aan,               

maar kunnen deze ook kritisch bekijken en mede vorm geven. Tenslotte staat de vorming van de persoon                 

centraal en de ontwikkeling van zijn eigen identiteit en uniciteit, zijn autonomie en verantwoordelijkheid en               

het ontdekken van zijn drijfveren en passies. 

In alle gevallen werken de scholen doelgericht. De leraren verzamelen resultaten van leerlingen (uitkomsten              

van toetsen en observaties), analyseren deze en stellen vervolgens hun handelen bij. Op de scholen wordt                

handelingsgericht gewerkt: daar waar mogelijk houden de leraren rekening met de onderwijsbehoeften van de              

leerlingen. In het schoolondersteuningsprofiel van de scholen staat beschreven hoe de scholen gestalte geven              

aan de zorg en begeleiding, en wat de mogelijkheden zijn voor extra-begeleiding. 

Op basis van onze visie en  SWOT komen we tot de volgende ambitie: 

Binnen de scholen van SRKOH staat de ontwikkeling van het kind centraal. De scholen kiezen daarom voor                 

leren op maat met de leerling als eigenaar van zijn of haar eigen proces. Het onderwijsaanbod wordt d.m.v.                  

analyses afgestemd. De basiskennis die een leerling nodig heeft als voorwaarde om zelfontdekkend aan de slag                

te gaan, voldoet minimaal aan het onderwijsresultatenmodel van de inspectie, maar vooral aan de eigen               

opbrengstambities van de scholen. De scholen stimuleren een zelfstandige, probleemoplossende en creatieve            

houding, waardoor de leerling met vertrouwen de toekomst in een snel veranderende wereld tegemoet kan               

gaan. 

Dit leidt tot de volgende speerpunten die we eind schooljaar 2020-2021 bereikt willen hebben: 
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De leerkrachten werken volgens een PDCA-cyclus voor opbrengstgericht werken d.m.v. toets en 
trendanalyses op school-, groeps- en leerlingniveau. 85% van de leerkrachten heeft eind van het schooljaar 
2020-2021 deze competentie behaald. De andere 15% wordt begeleid om tot dit resultaat te komen. 

De scholen hebben beleid geformuleerd m.b.t. eigenaarschap van de leerling in zijn eigen leerproces. De 
geformuleerde doelen worden verantwoord binnen het toezichtkader van directie naar bestuur. 



4.2 Personeel 
 

Wij vinden de kwaliteit van onze medewerkers van doorslaggevend belang in relatie met de kwaliteit van een                 

school. We werken met parallelle processen: zoals de RvT en de bestuurder werken, werken de bestuurder en                 

de directies, werken de directies en de leraren en werken de leraren en hun leerlingen. We beschouwen de                  

schoolleiders (directeuren) als onderwijskundig leiders: ze geven leiding aan de schoolontwikkeling en aan het              

leren van de leraren. Vanzelfsprekend zorgen de directeuren (geregistreerde schoolleiders) ook voor hun eigen              

professionele ontwikkeling. Daarnaast ontwikkelen zij op hun school een professionele cultuur die borgt dat de               

leraren met en van elkaar leren. Kernwoorden daarbij zijn gedeeld leiderschap en eigenaarschap: ze maken de                

leraren zo veel mogelijk medeverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling en de eigen professionele            

ontwikkeling. Voor wat betreft het laatste aspect: de schoolleiders zorgen ervoor, dat ze de leraren uitdagen                

en stimuleren om zich passend te ontwikkelen. Passend betekent: passend bij de fase van ontwikkeling van de                 

leraar. Voor (de resultaten van) de leerlingen is het van belang, dat de leraren up to date zijn. Dat ze                    

beschikken over actuele kennis en vaardigheden om het leren van de leerlingen te optimaliseren. We               

verwachten van de leraren, dat ze werk maken van hun eigen professionele ontwikkeling en dat ze deze                 

ontwikkeling bespreken in de diverse gesprekken met de schoolleiding. Naast de schoolleiding en het              

onderwijzend personeel heeft de stichting ook onderwijsondersteunend personeel in dienst. Ook aan deze             

categorie personeel worden hoge kwaliteitseisen gesteld. Immers: gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling             

van onze leerlingen. Voor vrijwel iedere functie (of taak) beschikt onze stichting over een              

taak-functiebeschrijving. Deze zijn te vinden in het taakbeleid en in het functieboek. 

Op basis van onze SWOT komen we tot de volgende ambitie: 

We worden als een aantrekkelijke werkgever gezien. Werknemers zijn gemotiveerd en werken met plezier              

voor de stichting. Zij voelen zich gesteund in hun werk doordat ze gezien worden, met vertrouwen in een                  

veilige omgeving kunnen werken en kunnen samenwerken. De middelen die zij tot hun beschikking hebben               

zijn toereikend om de gestelde onderwijsdoelen te behalen.  

Dit leidt tot de volgende aandachtspunten die we eind schooljaar 2020-2021 bereikt willen hebben: 
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In het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt minimaal een 8 gescoord op werkplezier,          
ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid en toereikendheid middelen. 

We willen medewerkers binden en boeien. We vormen een HR-klankbordgroep om structureel met 
medewerkers in gesprek te gaan om van hen te horen wat zij verstaan onder goed werkgeverschap. 
Aanvullend beleid wordt hierop afgestemd. 

Leerkrachten beschikken over pedagogische, didactische en coachende vaardigheden In de coachende rol            
helpt de leerkracht de leerling leren. Niet door te onderwijzen, maar door te inspireren en te ondersteunen.                 
In het leerlingtevredenheidsonderzoek wordt minimaal een 8 gescoord op: de leerkracht helpt mij als dat               
nodig is, kent mij goed, maakt mij nieuwsgierig, laat mij iets uitproberen 

Leerkrachten zijn geschoold in het werken met digitale middelen; ze zijn vaardig (‘kennen de knoppen’) en                
kunnen de data analyseren en omzetten in plannen van aanpak, afgestemd per leerling, vastgelegd in de                
digitale groepsoverzichten/groepsplannen.  

Eind schooljaar 2020-2021 is een strategisch HRM beleid vastgesteld met de focus op binden en boeien. 



4.3 Kwaliteitszorg  
 

Het bestuur en de scholen van onze stichting plegen systematisch kwaliteitszorg. Ze beschikken over een               

systeem voor kwaliteitszorg dat cyclisch is opgezet vanuit de PDCA-cyclus en ze werken vanuit een               

meerjarenplanning aan de continue ontwikkeling van de kwaliteit van de school en de medewerkers. We               

beschouwen kwaliteitszorg en personeelsbeleid als onlosmakelijk, omdat ons personeel de kern van kwaliteit             

vormt. Bij de vormgeving van onze kwaliteitszorg zijn we uitgegaan van de volgende vier aspecten/vragen               

(model PO-raad): 

Hoe definiëren we onderwijskwaliteit? 

Onderwijskwaliteit: het maximaal tot ontwikkeling brengen van de leerling passend bij zijn of haar              

mogelijkheden. Leerlingen maken zich kennis, vaardigheden en competenties eigen die nodig zijn voor het              

kunnen participeren in de samenleving en het functioneren in het beroepsleven.Ze worden voorbereid op hun               

leven als lid van een gemeenschap en maken kennis met tradities, omgangsvormen en praktijken. Ze passen                

zich niet alleen aan, maar kunnen deze ook kritisch bekijken en mede vorm geven.Tenslotte staat de vorming                 

van de persoon centraal en de ontwikkeling van zijn eigen identiteit en uniciteit, zijn autonomie en                

verantwoordelijkheid en het ontdekken van zijn drijfveren en passies. Kwaliteitszorg: We zien kwaliteitszorg als              

een continu verbeterproces. Het proces ter ondersteuning van de planning, verbetering, controle en borging              

van het maximaal tot ontwikkeling brengen van de leerling passend bij zijn of haar mogelijkheden. Iedereen                

(stakeholders) die betrokken is bij de ontwikkeling van het kind speelt hierbij een rol. Alle onderdelen die                 

binnen het primaire onderwijsproces en onze maatschappelijke en bestuurlijke context van belang zijn om              

onderwijskwaliteit te realiseren, zijn vertaald in kwaliteitsaspecten. Deze kwaliteitsaspecten staan daarom           

centraal in dit kwaliteitskader.  

Op welke manier hebben we zicht op onderwijskwaliteit? 

Wij hanteren kwaliteitsaspecten. Hiervan beschrijven bestuur en directeuren de huidige situatie, de ambitie             

(en het realistische jaardoel) en de strategie om dit te behalen. Het kader is geschetst op stichtingsniveau en                  

dit is per school uitgewerkt. Alle beschrijvingen zijn terug te vinden in het kwaliteitskader. Onze kwaliteitszorg                

is meer dan een systeem, het is een proces dat dynamisch van aard is (meebewegend met de ontwikkelingen                  

in beleid, omgeving en/of verwachtingen van de samenleving.) 

Op welke manier werken we aan onderwijskwaliteit? 

We werken cyclisch en systematisch aan onze onderwijskwaliteit. Er wordt regelmatig door de bestuurder en               

door de directies geëvalueerd of de toetsbare doelen behaald zijn a.d.h.v. onze bouwstenen. Deze              

bouwstenen helpen ons om op een structurele manier de gestelde doelen te meten. De beschrijving van de                 

bouwstenen is te vinden onder 'bouwstenen sturingsinformatie' in dit document. De evaluatiemomenten            

hebben een vaste pek in de cyclus en zijn terug te vinden in de kolom verantwoording. Indien de monitoring                   

uitwijst, dat de onderwijskwaliteit tekort schiet, dan worden –na analyse- verbeteringen doelgericht            

doorgevoerd 

Hoe verantwoorden we ons over de onderwijskwaliteit?  

Er is een gesprekkencyclus vastgesteld en opgenomen in het kwaliteitskader waarin de directeuren             

verantwoording afleggen aan de directeur-bestuurder. In deze gesprekken staan de door ons geformuleerde             

kwaliteitsaspecten centraal en wordt er gekeken of de gestelde doelen behaald zijn. De agenda hiervan en de                 

aan te leveren documenten zijn beschreven onder 'jaaroverzicht' en onder 'aan te leveren info' in dit                

document. Wanneer een doel niet behaald is, wordt er inhoudelijk gesproken over een nieuwe strategie. Dit                

wordt vervolgens door de directeuren vastgelegd en uitgevoerd. 
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Wij hanteren kwaliteitsaspecten. Hiervan beschrijven wij de huidige situatie, de ambitie (en het realistische              

jaardoel) en de strategie om dit te behalen. Het kader is geschetst op stichtingsniveau en dit is per school                   

uitgewerkt. Alle beschrijvingen zijn terug te vinden in het kwaliteitskader. Onze kwaliteitszorg is meer dan een                

systeem, het is een proces dat dynamisch van aard is (meebewegend met de ontwikkelingen in beleid,                

omgeving en/of verwachtingen van de samenleving.) 

Dit leidt tot de volgende aandachtspunten die we eind schooljaar 2020-2021 bereikt willen hebben: 

 

4.4 Samenwerken met de ouders en de omgeving 
 

Wij vinden de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij onze scholen van groot belang. Ouders zien wij als                 

educatieve partners; hun inbreng bij de ontwikkeling van hun eigen kind is voor de scholen onontbeerlijk. Onze                 

scholen beseffen, dat we de handen ineen moeten slaan om kinderen maximaal te ondersteunen bij het leer-                 

en ontwikkelproces. De school en de ouders zijn gelijkwaardige partners en gezamenlijk verantwoordelijk voor              

de ontwikkeling van het kind. Wel onderstrepen we, dat beide partners een eigen, specifieke,              

verantwoordelijkheid hebben, vanuit de erkenning van elkaars professionaliteit en deskundigheid. De ouders            

zijn bereid om bewust tijd te besteden aan de ontwikkeling van hun kind en de leraren richten zich op de                    

ontwikkeling van kennis en vaardigheden om effectief met ouders om te gaan. Naast ouders zien we ook de                  

voor- en naschoolse opvang en begeleiding, het voortgezet onderwijs, de jeugdzorg, de samenwerkende             

therapeuten in kindcentrum De Optimist (locatie Koers van De Tweemaster) etc. als samenwerkingspartners.             

Van belang vinden we een doorgaande ontwikkelingslijn: van voorschool naar (uiteindelijk) samenleving.            

Samen met anderen willen we daaraan een bijdrage leveren.  

We hebben een kleine organisatie die daadkrachtig op kan treden. Maar we zullen op kritische punten waar                 

schaalgrootte een rol speelt (bijv. Unita, AVG, vitaliteit leerkrachten, krapte op de arbeidsmarkt) de              

samenwerking zoeken met andere 1 of 2 pitters of bestaande samenwerkingsverbanden. 

Dit leidt tot de volgende aandachtspunten die we eind schooljaar 2020-2021 bereikt willen hebben: 
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We hanteren een doelmatig en werkbaar stelsel van kwaliteitszorg, waarbij we ons verantwoorden in              

woord (in gesprekken), geschrift (in documenten) en beeld (zichtbaar tijdens klassenbezoeken) over het             

leren van de kinderen, de ontwikkeling van onze professionals en het werken aan en behalen van onze                 

doelen. 

We hebben een systeem met instrumenten waarmee we het leren en ontwikkelen evalueren en hierop               

reflecteren en waarmee we de kwaliteitszorg structureel monitoren en cyclisch verbeteren. Alle in             

september geplande inzet van bouwstenen (check en actualise) is eind  juni uitgevoerd. 

Bij besluit- en beleidsvorming worden de ouders, de leerlingen en de samenwerkingspartners in een vroeg               

stadium betrokken. 

De scholen formuleren eigen doelstellingen om ouders en leerlingen te betrekken bij            

beleidsvormingsprocessen. Verantwoording hierover vindt plaats binnen het toezichtkader. 

Binnen het kindcentrum De Optimist (locatie Koers van De Tweemaster) vindt regelmatig afstemming plaats              

met de samenwerkingspartners (kinderopvang en samenwerkende therapeuten). Het langetermijndoel is          

één kind, één plan. 



4.5 Financiën en beheer 
 

Wij hechten aan kwalitatief goed onderwijs. De schoolleiding, de leraren en het overig personeel “maken” de                

kwaliteit van een school, maar daarnaast zijn goede faciliteiten en voorzieningen van belang. Dat vraagt om                

voldoende financiële middelen die we vooral willen inzetten voor het verhogen van de onderwijskwaliteit en               

de ambities van de scholen, zoals geformuleerd in hun schoolplannen (doelmatigheid). Vanzelfsprekend            

verwerven en besteden we de onderwijsbekostiging rechtmatig, dat wil zeggen conform de wet- en              

regelgeving. We zijn een gezonde en solide stichting, en dat willen we ook blijven (continuïteit), omdat niet                 

alleen de kinderen van vandaag, maar ook die van morgen goed onderwijs moeten krijgen. Om de continuïteit                 

te waarborgen beschikken we over meerjarenbeleid en bespreken we ons financieel beleid per kwartaal met               

de interne toezichthouder, de GMR en jaarlijks de accountant. Het meerjarenbeleid schetst onze financiële              

uitgangssituatie, onze beleidskaders, onze reserves, ons bestedingspatroon en geeft informatie over onze            

vorm(en) van rapporteren volgens de cyclus van planning en control. 

De leerlingenprognoses van beide scholen zijn redelijk stabiel. In het verleden is een behoorlijke financiële               

buffer opgebouwd om risico's op te kunnen vangen. Er is een risico-analyse uitgevoerd om te bepalen hoe                 

groot ons buffervermogen moet blijven en welk deel van het eigen vermogen we in de komende jaren in                  

kunnen zetten om de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs te ondersteunen of versterken. 

Op basis van de visie en de SWOT hebben we de volgende ambitie geformuleerd voor het einde van het                   

schooljaar 2020-2021: 

 

  

16 

SRKOH betrekt ouders en leerlingen binnen de cyclische processen (PDCA) bij bewijsvormingsprocessen en             

verantwoordt zich naar hen. 

De uitgaven staan in lijn met de inkomsten van rijkswege.  

De extra investering vanuit de eigen middelen bovenop de werkdrukgelden van rijkswege is in 2020-2021 
gehalveerd en vanaf 2021-2022 lopen de uitgaven gelijk met de bekostiging van rijkswege. 

Eind schooljaar 2020-2021 is er een meerjareninvesteringsplan vastgesteld. 

Eind schooljaar 2020-2021 is de administratieve organisatie en de interne bedrijfsvoering beschreven. 



4.6 Gebouwen en huisvesting 
 

De schoolgebouwen en de schoolpleinen vormen het visitekaartje voor de huidige en de potentiële ouders; ze                

vormen het gezicht naar buiten toe. We onderkennen de samenhang tussen een schoon, goed onderhouden               

gebouw en een plezierige werk- en leeromgeving. En de samenhang tussen een geordende omgeving en               

leerprestaties van de leerlingen. Onze gebouwen (scholen) en de bijbehorende schoolpleinen zijn modern,             

veilig en gedeeltelijk (al) duurzaam. Het onderhoud, de inrichting en de uitstraling wijzen op kwaliteit en                

professionaliteit. In het kader van onderwijsvernieuwing is er in toenemende mate behoefte aan een              

andersoortige indeling van de scholen. Naast flexibel in te zetten ruimten denken we dan aan multifunctionele                

ruimtes. Ruimtes die gebruikt kunnen worden voor, onder en na schooltijd. We moeten vooral inzetten op het                 

aanpassen van de scholen aan de eisen van de toekomst. Dat is niet eenvoudig, omdat niet alle scholen                  

behoren tot het economisch eigendom van de stichting. We willen (daarom) in gesprek gaan met de gemeente                 

om mee te denken over de eisen die we mogen (moeten) stellen aan een modern schoolgebouw. Dat vraagt                  

naast visie ook om middelen en (dus) een meerjareninvesteringsplan. 

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen willen we met name inzetten op duurzaamheid. We willen van               

onze gebouwen duurzame gebouwen maken, gedefinieerd vanuit de begrippen People, Planet en Profit. We              

streven naar veilige, schone en gezonde gebouwen waar het voor iedereen prettig (samen) werken en leren is.                 

Gebouwen met een prettig binnenklimaat en met flexibele, multifunctionele ruimtes (People). We hebben de              

ambitie om de gebouwen zorgvuldig in te passen in de omgeving, om verantwoord en duurzaam om te gaan                  

met materialen, om hergebruik te stimuleren en om te zorgen voor een laag en zuinig energie- en                 

watergebruik (Planet). Tenslotte: we streven naar reële en verantwoorde investerings- en exploitatiekosten            

(zie ons meerjarenonderhoudsplan), naar het benutten van leegstand, naar de clustering van scholen m.b.t.              

onderhoudskosten en naar het steeds vragen naar concurrerende offertes voor onderhoud e.d. (Profit). 

Op basis van de visie en de SWOT hebben we de volgende ambitie geformuleerd voor het einde van het                   

schooljaar 2020-2021: 

De stabiele prognoses geven ons een sterke positie in het nieuw te ontwikkelen Integraal huisvestingsplan. Dit                

leidt tot de volgende aandachtspunten die we eind schooljaar 2020-2021 bereikt willen hebben: 
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Aan het einde van schooljaar 2020-2021 hebben we op de locatie Koers, in de planvorming rond clustering 
van de scholen in de wijk,  extra ruimte gerealiseerd binnen het gebouw. Zo kunnen we de te verwachte 
leerlingengroei opvangen. In de plannen is ook een nieuwe gymzaal meegenomen. 

De stabiele prognoses geven ons een sterke positie in het nieuw te ontwikkelen Integraal huisvestingsplan.               

In 2021 heeft nieuwbouw voor De Springplank, inclusief een gymzaal, een plek gekregen in het Integraal                

Huisvestingsplan. Realisatie van het schoolgebouw zal binnen 7 jaar plaatsvinden. 



4.7 Privacy 
 

Privacy is een grondrecht dat in Nederland is uitgewerkt in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).               

Omdat leerlinggegevens ook persoonsgegevens zijn, is de Wbp voor onze Stichting en onze scholen van               

belang. Leerlinggegevens bevatten vaak gevoelige informatie en deze bijzondere persoonsgegevens mogen           

alleen worden vastgelegd als dat echt noodzakelijk is voor de begeleiding van de leerlingen of om bijzondere                 

voorzieningen te kunnen treffen (bijvoorbeeld voor leerlingen met allergieën of diabetes). 

De Wbp onderscheidt een aantal rollen: de betrokkene (de leerling), de bewerker (de aanbieder van               

leer-middelen) en de verantwoordelijke (het bevoegd gezag). Uitgangspunt van de Wbp is dat het bevoegd               

gezag eindverantwoordelijk is voor de privacy van leerlingen. De verantwoordelijke is verplicht om volgens de               

wet te handelen en daarbij behoorlijk en zorgvuldig te werk gaan. Die verantwoordelijkheid houdt ook in dat                 

we –als bevoegd gezag- ouders en leerlingen volledig moeten informeren over het gebruik van              

persoonsgegevens én hoe ouders gebruik kunnen maken van hun rechten. 

Als bevoegd gezag willen we helder en transparant zijn naar ouders over het gebruik van leerlinggegevens,                

over de afspraken die we maken met de leveranciers van leermiddelen, oer de rechten die ouders hebben en                  

de rol van de (G)MR daarbij. De huidige ontwikkelingen vragen van ons (en van de scholen) dat we de ouders                    

optimaal informeren over het gebruik van foto’s en video’s en het gebruik van websites van scholen, het                 

Internet en sociale media. Tenslotte willen we ook vastleggen welke informatie we wel/niet geven als een kid                 

overstapt van de ene naar de andere school. 

Scholen kunnen in een privacyreglement, protocol en/of beleidsstuk vastleggen hoe de school omgaat met              

privacy. In de stukken staat hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen én medewerkers.                

En hoelang de gegevens worden bewaard. Een privacyreglement of protocol is niet wettelijk verplicht. Het               

geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen én dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en                   

ouders. 

In het reglement garandeert de school dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld. Dat betekent              

dus ook dat de informatie die zij in de schooladministratie vastlegt juist, nauwkeurig én volledig up-to-date is.                 

Het reglement staat op de website van de scholen. 

Op basis van onze visie en onze SWOT zijn er geen aandachtspunten t.a.v. de privacy. 

4.8 Strategie 
De aandachtspunten uit dit strategische beleidsplan worden opgenomen in het komende jaarplan van het              

bestuur en de schoolplannen van de scholen. In deze documenten wordt de strategie bepaald en vastgelegd. 
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