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Voorwoord

Voor u ligt het strategisch beleidsplan van stichting R.K. Basisscholen Vleuten-De Meern-Haarzuilens.  
In dit strategisch kader kijken we vooruit naar de beleidsperiode najaar 2018 – december 2022. Dit kader  
is tot stand gekomen in samenwerking met alle geledingen binnen onze organisatie. We zijn gestart met  
zogenaamde soeptafels op iedere school in het najaar van 2017, waarin iedere medewerker en ook leden 
van de MR-en mee konden denken over toekomstig beleid. Dit werd gevolgd door visie-ontwikkeling op  
iedere school. Deze onderdelen zijn samengevoegd door de managementteams van de verschillende  
scholen tot onze stichtingsbrede klaverbladvisie: op leren, op het organiseren van leren, op professionaliteit 
en op veranderen. 

U zult zien dat onze primaire focus ligt op (doorontwikkeling van) kwalitatief hoogwaardig en effectief  
onderwijs. Kinderen groeien op in een snelle en complexe wereld. Om volwaardig en kansrijk te kunnen 
participeren in de samenleving van morgen hebben kinderen cognitieve vaardigheden en (geautomatiseerde) 
kennis en vaardigheden nodig, naast vorming rondom burgerschap en personificatie (Biesta, 2014).  
Wij reiken deze kennis en vaardigheden op planmatige wijze aan en toetsen wat kinderen geleerd hebben 
als input voor de leraar.
Het onderwijs aan deze toekomstige volwassenen dient aangeboden te worden door vakkundige  
professionals van nu. Professionals die zich voortdurend informeren over de nieuwste inzichten rondom 
leren en ontwikkelen. Professionals die in staat zijn data te analyseren en op kritische wijze hun eigen  
dagelijkse onderwijspraktijk vorm te geven. Dit doen onze leraren in PLG’s, professionele leergroepen.  
Het ambacht van onderwijzen ligt in handen van onze gekwalificeerde vakvrouwen en -mannen. De leraar 
staat centraal: zij/hij is dé bepalende factor in de leerontwikkeling van het kind. 

We willen onze medewerkers boeien en binden. Ook onder druk van de huidige arbeidsmarkt gaan we nog 
steeds voor hoogwaardig onderwijs. Het vraagt onderscheidend vermogen en aantrekkelijk werkgeverschap 
om de juiste vakmensen aan te trekken. We zijn ons er van bewust dat we voor de arbeidssatisfactie van 
onze medewerkers, een blijvende balans moeten vinden tussen materiële en immateriële factoren. De meer 
academische cultuur in onze lerende organisatie is onderscheidend t.o.v. andere onderwijsorganisaties in de 
regio en biedt waardering voor het ambacht van leraar.

De overige beleidsterreinen, zoals financieel beleid en huisvesting zijn dienend aan de onderwijskundige 
processen. Immers we kunnen onze ambities alleen waarmaken als we dit doen vanuit een gezonde  
organisatie die de basis op orde heeft.

Vanuit het strategisch kader is er voor iedere school binnen onze stichting ruimte voor eigen ”kleur”.  
Hier hechten wij waarde aan. Utrecht is een veelzijdige en uitdagende onderwijs(groei-)stad en deze  
veelzijdigheid zien we graag terug in onze scholen. 

Wij horen graag van u of u na het lezen van ons strategisch beleidsplan duidelijk zicht heeft op de  
doelstellingen van onze stichting voor de komende jaren. Feedback kunt u sturen aan bestuur@rksvdmh.nl

Utrecht, 29 september 2018
Marjan van den Haak
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Inleiding

Onderwijs is een populair en actueel thema. Dagelijks staan de kranten vol met nieuwsberichten over  
examenfraude, teruglopende leerresultaten, het lerarentekort, salarisverhogingen, de Citotoets, huiswerk-
begeleiding, etc. Wat niet vergeten mag worden is dat het onderwijs een sector is waarin de professionals 
hard werken om onze kinderen voor te bereiden op het vervolgonderwijs en hun deelname aan de samen-
leving. Deze professionals doen er alles aan om onze kinderen de best mogelijke kansen in de maatschappij 
te bieden. Dit laatste is het onderwijs dat wij willen representeren. Na zorgvuldig overleg met interne en 
externe stakeholders presenteren we hierbij het Strategisch Beleidsplan voor de jaren 2018-2022 van de 
Stichting Rooms-Katholieke (RK-) Basisscholen Vleuten, de Meern en Haarzuilens. De stichting RK-Basis- 
scholen bestaat uit vijf scholen gelegen in Vleuten, De Meern en Haarzuilens. Wij zijn een bijzondere  
stichting met veel leerlingen en relatief weinig scholen.

Als stichting staan wij voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs om de kansen voor alle leerlingen in het 
vervolgonderwijs en hun deelname aan de samenleving te maximaliseren. Ons onderwijs is gericht op drie 
doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap (zie figuur 1). Kwalificatie  
gaat over het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om de wereld te kunnen  
begrijpen. De kansen in de samenleving nemen toe naarmate je meer kennis en vaardigheden hebt.  
Om ieder kind deze kansen te bieden, hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Vanuit  
wetenschappelijke inzichten weten we dat deze hoge verwachtingen voor alle leerlingen haalbaar zijn,  
mits er voldoende en op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten. 
Vanuit het doeldomein kwalificatie wordt er gewerkt aan burgerschapsvorming om onze leerlingen op  
sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij 
onze cultuur. Daarnaast leren leerlingen bij persoonlijk leiderschap dat en hoe zij regie kunnen uitoefenen 
op hun eigen ontwikkeling en deelname aan de samenleving. Dit zit in het onderwijsprogramma  
gevlochten. Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zet de stichting in op een veilige 
en vertrouwde schoolcultuur waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden 
gestimuleerd en begeleid. Op de scholen heerst er een pedagogisch klimaat van rust, regelmaat en struc-
tuur waarin wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. De leraren dienen als rolmodel en zijn eenduidig 
in hun aanpak voor belonen, corrigeren en straffen. Het pedagogisch klimaat wordt besproken met ouders 
en afspraken hierover worden vastgelegd. School en ouders zijn partners in het opvoeden van kinderen. De 
school is de plek voor het formele leren maar ook buiten de school wordt geleerd. Er is  
samenwerking tussen ouders en school in het belang van het kind.

 

Figuur 1: Visualisering onderwijsinhoud
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Als stichting hebben wij de langetermijnvisie en het -doel om onze scholen te ontwikkelen tot een High 
Performance Organisatie (HPO) (De Waal, 2013) door te investeren in de professionalisering van leraren, 
ondersteunend personeel, directeuren en bestuur. Volgens onderzoek van de Waal (2013) kenmerken  
High Performance Organisaties zich door een integraal management en samenhang tussen visie, strategie, 
structuur, cultuur en werknemers. Zij brengen hun organisatie in balans door zowel de kwaliteit duurzaam 
te borgen als door snelle aanpassingen te kunnen maken aan een veranderende omgeving. De schoolleider 
heeft een grote invloed op alles wat er in een school gebeurt en zo ook op de prestaties van de school (Hill 
& Laker, 2016). Om deze reden zet de stichting de investering van de afgelopen jaren in effectief leiderschap 
voort. De kwaliteit en betrokkenheid van onze medewerkers vinden wij uiterst belangrijk. Medewerkers 
krijgen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen, zodat zeggenschap over onderwijszaken kan worden  
teruggebracht naar de leraar, de professional. Het creëren en behouden van een goede work-life balance  
is hierbij essentieel. In de scholen ontwikkelt zich de komende jaren een cultuur van openheid en actie- 
gerichtheid, dat noemen wij de Professionele Leergroep (PLG), waarin gezamenlijk leren met focus op  
onderwijsontwikkeling het uitgangspunt is. Onderdeel van een PLG is continu bezig zijn met de onderwijs-
kundige verandering en verbetering. Dit kan alleen in een professionele organisatie waar het lerend  
vermogen van de professional centraal staat. Evenzeer zijn wij actief bezig de ouderbetrokkenheid te  
vergroten. Wij zoeken voortdurend naar een maximale afstemming tussen ouders en professionals over wat 
essentieel is voor de ontwikkeling van de leerlingen. Om deze afstemming tussen ouders en professionals  
te verbeteren zal de komende jaren o.a. worden ingezet op het optimaliseren van de samenwerking met  
ouders (leerling niveau) en Medezeggenschapsraad (MR)/Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR) (beleidsniveau).
 
Aanleiding voor deze proactieve professionalisering van onze medewerkers zijn de leerresultaten van onze 
leerlingen die jaren zijn achtergebleven. Onze scholen scoren allen net boven de inspectie-ondergrens.  
Echter, gezien onze populatie zouden onze leerlingen hogere leerresultaten moeten kunnen behalen.  
Dit wijst erop dat een deel van onze leerlingen onderpresteert. Vanuit deze ontwikkeling heeft de stichting 
de afgelopen jaren intensief ingezet op het professionaliseren van het bestuur, de directeuren en de leraren
om hen te equiperen met de nodige kennis en vaardigheden passende bij een High Performance Organisatie. 

Dit Strategisch Beleidsplan beschrijft allereerst onze missie en visie en de onderwijsinhoudelijke doel- 
stellingen voor de komende vier jaar. Daarna zullen wij onze organisatorische doelstellingen beschrijven en 
zullen deze worden geëxpliciteerd aan de hand van de vijf pijlers van een High Performance Organisatie.
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Missie en Visie

Identiteit
Stichting Rooms-Katholieke Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens is een unieke organisatie voor 
primair onderwijs binnen Nederland. Onze scholen zijn gebaseerd op een katholieke grondslag en algemene 
katholieke beginselen. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van 5 scholen (4 brinnummers),  
op 8 locaties, aan de rand van Utrecht en Leidsche Rijn. Onze scholen kennen in een grootstedelijke 
omgeving een dorps karakter, hoewel dit aan de hand van de schoolgroottes niet direct verwacht zou  
worden (3.200 leerlingen totaal). Iedere school binnen ons bestuur is bijzonder. Variërend van de grootste
basisschool van Nederland tot de mooie dorpsschool in het monumentale Haarzuilens. Daar zijn wij trots op. 

Missie
De Stichting RK-Basisscholen Vleuten – De Meern – Haarzuilens staat voor kwalitatief hoogwaardig onder-
wijs binnen een professionele en lerende omgeving. Leerlingen worden geëquipeerd met de nodige kennis, 
vaardigheden en attituden om hun kansen in het vervolgonderwijs en de maatschappij te maximaliseren. 
Om dit te bereiken steken we in op veel kennisontwikkeling zodat leerlingen betere leerresultaten behalen. 
Uit onderzoek blijkt namelijk dat onderwijsprestaties een goede voorspeller zijn van onder andere levens-
resultaten, zoals: beroepsstatus, geluk, gezondheid en zelfs de levensverwachting. Onze onderwijsinhoud 
is opgedeeld in drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Op deze 
manier worden kinderen voorbereid om te participeren in de samenleving van de 21ste-eeuw. 

Visie
De Stichting RK-basisscholen heeft een visie ontwikkeld en beschreven aan de hand van een visie op 
vier deelgebieden: op leren, op leren organiseren, op professionaliteit en op veranderen (zie figuur 2).  
Deze visie dient als normatief kader waarmee de belangrijkste vragen over het onderwijs worden gesteld, 
namelijk: hoe werkt leren? Hoe kunnen we dit leren organiseren? Wat verwachten we van een  
professional? Hoe kunnen we de organisatie hierin veranderen?

 

Figuur 2: Visiekwadrant
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Visie op leren

Wij hebben van al onze kinderen ”hoge verwachtingen”. Wij geloven dat we deze hoge verwachtingen  
kunnen waarmaken door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat eerlijke kansen biedt 
aan alle leerlingen, ongeacht achtergrond. Leerlingen lijken meer op elkaar dan ze verschillen in de manier 
waarop ze leren. Wat leerlingen weten en hoe snel ze leren is afhankelijk van hun voorkennis. Dit wordt  
bevestigd door inzichten uit de cognitieve psychologie. Dat betekent dat we ons meer op het leren van  
de hele groep moeten richten dan op het leren van iedere individuele leerling. Hierdoor leren kinderen 
effectiever en ontstaat er meer ruimte voor de leraar om les te geven. Om dit te kunnen bereiken worden 
bewezen didactische en pedagogische strategieën ingezet. 

Doeldomeinen
Naast hoe leerlingen leren, kijken wij ook naar wat voor leerlingen belangrijk is om te leren in de snel  
veranderende 21ste-eeuwse maatschappij. Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs op basis 
van onze drie doeldomeinen: kwalificatie, burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Kwalificatie 
gaat over het aanleren van de nodige kennis, vaardigheden en houdingsaspecten om de wereld te kunnen 
begrijpen. De kansen in de samenleving nemen toe naarmate je meer kennis hebt, dus ”Kennis is macht!”. 
Om ieder kind deze kansen te bieden hebben wij hoge verwachtingen van al onze leerlingen. Vanuit weten-
schappelijke inzichten weten we dat deze hoge verwachtingen voor alle leerlingen haalbaar zijn, mits er 
voldoende en op de juiste wijze wordt lesgegeven in de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten.  
Vanuit de kennis, vaardigheden en houdingsaspecten die zijn opgedaan bij de pijler kwalificatie, wordt er 
gewerkt aan burgerschapsvorming om onze leerlingen op sociaal en emotioneel gebied te ontwikkelen 
tot kritische burgers met normen en waarden die passen bij onze cultuur. Daarnaast leren leerlingen bij 
persoonlijk leiderschap dat en hoe zij regie kunnen uitoefenen op hun eigen ontwikkeling en toekomstige 
loopbaan. 

Leraren beschikken over een uitgebreide kennisbasis over leren, waardoor ze in staat zijn adequaat 
te anticiperen op input en ontwikkelingen vanuit de omgeving en de maatschappij. Initiatieven  
vanuit bijvoorbeeld de maatschappij, de media en van ouders worden door de leraren beoordeeld op 
effectiviteit en meerwaarde voor het leren van de leerlingen. Goedbedoelde intenties zoals  
ideeën voor lessen, projecten, en werkvormen worden op deze manier beoordeeld op waarde  
alvorens ze worden toegepast tijdens de les.
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* tule.slo.nl

Visie op het organiseren van het leren

Wij gaan voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs met bewezen effectieve didactische strategieën. Dit is  
gebaseerd op een coherent cumulatief kenniscurriculum waarin de kennis over de wereld, die leerlingen 
nodig hebben om goed te kunnen participeren in het vervolgonderwijs en in de 21ste-eeuwse samenleving,
centraal staat. Onze lesinhouden zijn altijd gekoppeld aan leerdoelen zodat er doelgericht wordt lesgegeven. 
Methodes en andere materialen worden gebruikt als naslagwerk. De leerdoelen behorende bij de doel- 
domeinen kwalificatie zijn afkomstig uit de SLO TULE* en zijn geordend in zeven leergebieden: Nederlands, 
Engels, Rekenen en Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, Kunstzinnige Oriëntatie en Bewegings- 
onderwijs. Kunst en cultuur vinden wij belangrijk en een noodzakelijk goed voor burgerschapsvorming. 
Kunstzinnige Oriëntatie wordt uitgevoerd aan de hand van het programma cultuureducatie met kwaliteit. 
Bewegings-onderwijs wordt een structureel onderdeel van het curriculum. Leerlingen volgen per week 
minimaal 2 tot 3 uren bewegingsonderwijs in bewegingslessen, drama en in de pauzes. Daarnaast wordt 
Wetenschap en Technologie geïntegreerd in het kenniscurriculum om kinderen te laten kennisnemen en te 
enthousiasmeren voor wetenschap en techniek. ICT wordt in ons onderwijs enkel gebruikt voor registratie, 
monitoring en (herhaalde) inoefening en geïntegreerd aangeboden in ons onderwijsaanbod (zie ICT-plan).

Leraren geven effectief les middels expliciete instructie (Rosenshine, 2012). Leerlingen die de leerdoelen 
hebben behaald passen de geleerde kennis toe in projectmatig onderwijs. In deze projecten staan burger-
schapsdoelen en doelen aangaande persoonlijk leiderschap centraal. Hierbinnen komt ook onze Rooms- 
Katholieke grondslag terug. We geven niet alleen gestalte aan onze identiteit tijdens burgerschapslessen, 
maar in de wijze waarop leerlingen, leraren en ouders met elkaar omgaan. De godsdienstlessen zijn  
gebaseerd op algemeen katholieke beginselen, waarbij we de ruimte geven aan pluriforme opvattingen, 
zoals die binnen de kerk leven. Wij respecteren ook hen die anders geloven of niet geloven. De waarden  
die passen bij de identiteit van onze stichting krijgen een plek in ons burgerschapsonderwijs. 

Pedagogisch klimaat
Om ruimte te creëren voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs zet de stichting in op een veilige en vertrouwd 
pedagogisch klimaat waarin kinderen door leraren in hun sociaal-emotionele ontwikkeling worden  
gestimuleerd en begeleid. Op de scholen heerst er een klimaat van rust, regelmaat en structuur waarin 
wangedrag en pesten niet wordt getolereerd. De leraren kennen effectieve pedagogische strategieën en 
dienen als rolmodel voor gedrag. Zij zijn eenduidig in hun aanpak voor belonen, corrigeren en straffen.  
Door het modelleren van gedrag wordt leerlingen een professionele schoolhouding aangeleerd.

Excellente leerlingen
Als stichting hebben wij de ambitie excellente leerlingen onderdeel te laten blijven van de leeractiviteit.  
De leerlingen worden uitgedaagd doordat hen meer diepgang en een open leeromgeving wordt aan- 
geboden waarin ze de kennis kunnen toepassen. De begeleiding wordt sneller afgebouwd zodat leerlingen 
de leerstof zelfstandig kunnen verwerken. Ook bij deze leerlingen is het belangrijk om veel aandacht te  
besteden aan burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap. Het onderwijs aan excellente leerlingen 
wordt de komende jaren verder uitgewerkt en vormgegeven.

De scholen beschikken over kwaliteitsstandaarden over de lesopbouw. Leraren expliciteren doelen, 
hanteren de principes van expliciete instructie, zorgen voor voldoende tijd voor begeleide inoefening 
en de mogelijkheid tot zelfstandige verwerking. Differentiëren vindt met name plaats op onder- 
steuning. Ontwikkelde lesplannen worden jaarlijks geactualiseerd, waar nodig verbeterd in de PLG’s, 
op basis van nieuwe inzichten en/of ervaringen.
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Visie op professionaliteit

Professionaliteit, medewerkersbetrokkenheid en medewerkerstevredenheid staat hoog in het vaandel.  
Wij investeren veel in de professionalisering van onze medewerkers en zij krijgen de ruimte om zichzelf te 
blijven ontwikkelen. Tegelijkertijd brengen wij de zeggenschap over het onderwijs terug naar de professional 
(professioneel statuut) Onze medewerkers zijn de vakexperts en weten hoe ze kwalitatief hoogwaardig  
onderwijs moeten (vorm)geven (professionele standaard). 
De scholen ontwikkelen zich in de komende jaren tot een Professionele Leergroep. Wij streven naar een goed 
functionerende Professionele Leergroep (PLG) waarin teams (PLG’s) met hoge mate van zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid structureel leren, werken aan hun professionaliteit, vakmanschap en de verbetering van 
het onderwijsprogramma. Dit gebeurt evidence-informed, met behulp van data.  
Dat betekent dat er gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke literatuur en van de professionele  
ervaringen van leraren. Uiteraard wordt daarbij altijd rekening gehouden met de context van de situatie.  
Onderling geven en vragen leraren elkaar ontwikkelingsgerichte feedback. De dialoog kenmerkt onze  
cultuur, we geven elkaar feedback en leren van onze fouten. Startende leraren worden door de PLG begeleid 
en ondersteund totdat ze basisbekwaam zijn. Hiervoor wordt een planmatige aanpak gehanteerd. 

De resultaten van leerlingen worden geanalyseerd. Als blijkt dat bepaalde groepen leerlingen niet goed 
presteren, wordt met behulp van een onderzoekscyclus uitgezocht wat mogelijk oorzaken hiervan zijn. 
Als blijkt dat leerlingen minder goed presteren bij bepaalde leraren, wordt binnen de PLG bekeken 
welke bijscholing of ondersteuning deze leraren nodig hebben. De extra ondersteuning wordt door de 
interne Academie geboden.
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Visie op veranderen

Om ervoor te zorgen dat iedere school zich succesvol kan ontwikkelen naar een Professionele Leergroep 
(PLG), wordt de structuur van de organisatie hierop aangepast. Er wordt medewerkers structureel ruimte 
geboden waarin ze het onderwijs kunnen verbeteren en vernieuwen. Leraren in de PLG’s stellen samen vast 
welke afspraken er gemaakt worden, wie waarvoor verantwoordelijk is en welk resultaat er beoogd wordt. 
Er zijn duidelijke afspraken over hoe veranderingen worden geëvalueerd en geborgd om de duurzaamheid 
te garanderen. Omdat de PLG’s verantwoordelijk zijn voor de onderwijs-gerelateerde zaken, worden zij in  
de toekomst ook verantwoordelijk gemaakt voor de budgetten die begroot zijn voor (persoonlijke) leer- 
activiteiten en leermaterialen. PLG’s beslissen dan zelf aan welke activiteiten of materialen het geld  
wordt besteed.

Onze onderwijsinhoudelijke doelstellingen voor de komende vier jaar:
• Alle scholen hebben een breed gedragen visie op leren, leren organiseren, professionaliseren en  

veranderen geformuleerd, in lijn met de visie van de stichting.
• Alle leraren geven effectieve instructie in de klas, gebaseerd op de principes van expliciete instructie, 

zoals gedefinieerd door Rosenshine (2012). 
• De scholen hebben een coherent en cumulatief kenniscurriculum uitgeschreven waarin per jaargroep 

de leerdoelen zijn geformuleerd. Deze doelen zijn uitgeschreven op het gebied van kwalificatie,  
burgerschapsvorming en persoonlijk leiderschap*.

• Per school is een toetsbeleid opgesteld. In dit toetsbeleid komt ook aan bod wanneer welke leerdoelen 
worden getoetst.

• Op de scholen heerst er een veilig en positief pedagogisch klimaat met een duidelijk normatief kader 
dat alle leerlingen en leraren hanteren en uitdragen. 

• De scholen fungeren als een Professionele Leergroep waarin de PLG-teams structureel en in hoge mate 
van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid leren en werken aan hun professionaliteit, vakmanschap 
en de verbetering van het onderwijsprogramma.

 

* Biesta (Biesta) gebruikt hiervoor de termen kwalificatie, socialisatie en subjectivatie/persoonsvorming

High Performance Organisa�e

Lange
termijnvisie
en doelen

N

EW

S

Effec�ef
leiderschap

Kwaliteit van
medewerkers

Openheid &
ac�egerichtheid

Con�nue
verbeteren &
vernieuwen

Parallel veranderen

Figuur 3: Pijler van een High Performance Organisatie (de Waal, 2013)
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Kwaliteitsaanpak

De in hoofdstuk ‘Missie en Visie’ beschreven visie is tot stand gekomen via een proces van ophalen van  
input, die input verwerken en vervolgens bespreken met de verschillende geledingen. De stip op de horizon 
is daarmee gezet. 
Deze lange termijn visie/doelen worden vertaald naar ambitiekaarten (streefdoelen per jaar) en kwaliteits-
kaarten* (standaardisering van afspraken). Dit vormt de basis van ons kwaliteitssysteem.

 * We gebruiken hiervoor de Enigma kwaliteitsaanpak
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Effectief leiderschap

Goede scholen worden gedragen door goede schoolleiders (directeuren en middenmanagement). Binnen  
de stichting is er daarom veel aandacht voor excellent leiderschap. Goede schoolleiders vernieuwen en  
veranderen; ze pakken de status quo aan. Zij inspireren collega’s tot een heldere en gemeenschappelijke 
visie, stellen anderen in staat te handelen, geven het goede voorbeeld en nemen de organisatie op sleep-
touw. Zij zorgen voor minder verloop van personeel, motiveren medewerkers tot veel hogere prestaties en 
bereiken een grotere klanttevredenheid (ouders en leerlingen) (Zenger & Folkman, 2012). Medewerkers 
met een leidinggevende functie volgen de leiderschapstrainingen van Zenger|Folkman om te groeien in 
hun effectiviteit als leider. Niet door het verbeteren van hun zwakke punten, maar door hun sterke punten 
verder te ontwikkelen. De balans van de leidinggevende capaciteiten binnen de stichting worden minimaal 
elke 2 jaar opnieuw geijkt met behulp van een 360-graden feedback assessment.

Governance
Wij zijn een stichting met relatief weinig management en dat willen we ook zo behouden door meer  
verantwoordelijkheid te verplaatsen naar de professionals op de werkvloer. In de stichting wordt een  
scheiding gemaakt tussen bestuur en toezicht. Het College van Bestuur (CvB) bestuurt de stichting (zie  
figuur 4). De Raad van Toezicht (RvT) houdt op onafhankelijke basis toezicht, geeft advies en ondersteunt 
het CvB Evenzeer zijn wij actief bezig de ouderbetrokkenheid te vergroten. Wij zoeken voortdurend naar 
een maximale afstemming tussen ouders en professionals over wat essentieel is voor de ontwikkeling van 
onze leerlingen. Als stichting handelen we conform de ”Code Goed Bestuur Primair Onderwijs”. 
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Kwaliteit van de medewerkers

Wij stimuleren leraren het maximale uit zichzelf en uit de leerlingen te halen. Onze doelstelling in 2022  
is dat 30% van de medewerkers beschikt over een Master-diploma. Wij investeren daarom veel in de  
professionalisering van onze medewerkers en prefereren in onze wervingsprocedures mensen met  
deze kwalificaties. De komende jaren gaat de Stichting een Academie opzetten voor de bijscholing van  
medewerkers en het op peil houden/brengen van de basiscompententies van (nieuwe) medewerkers.  
Wij zijn er van overtuigd dat al onze leraren kwalitatief hoogwaardige leraren kunnen zijn. Door zelf leraren 
op te gaan leiden, verwacht de stichting het voorspelde leraartekort te matigen.
Trainingen binnen deze Academie worden verzorgd door senior- of expertleraren en door externen. Deze 
professionele cultuur waarin de kwaliteit van medewerkers een belangrijk uitgangspunt is spreekt veel 
hoger opgeleide leraren aan. Zo kunnen wij de laatste tijd in wervingsprocedures steeds vaker kiezen voor 
leraren met een Master. 

Wet beroep leraar, professioneel statuut.
Naast de eigen ontwikkelingsmogelijkheden die de stichting biedt, voldoen we ook aan de wettelijke  
verplichtingen die aan ons gesteld worden.
De wet beroep leraren (waarvan registratie en professionele standaard onderdeel zijn) geeft de kaders van 
personeelsbeleid aan. 
In het professioneel statuut staat beschreven hoe we binnen de stichting de vakinhoudelijke, vakdidactische 
en pedagogische zeggenschap in de scholen regelen. 
Binnen de stichting wordt de zeggenschap van leraren via de PLG’s vormgegeven (zie visie op veranderen). 

Goed werkgeverschap
Alle medewerkers worden bij ons gelijk behandeld. Dat betekent dat bij gelijk werk gelijke voorwaarden 
gelden. Kansen op een verhoging van salaris zijn voor iedereen dezelfde en de richtlijnen voor het verhogen 
van de salarisschaal zijn transparant en inzichtelijk. Doorstroommogelijkheden voor medewerkers zijn 
gedefinieerd en gecommuniceerd, zodat iedere werknemer weet hoe en wanneer hij of zij kan doorstromen 
naar een andere functie en/of locatie. Beslissingen genomen door de stichting en van directe invloed op 
een medewerker worden gemotiveerd door het MT. Bij het nemen van besluiten worden de belangen van 
werknemers, scholen en werkgever zorgvuldig afgewogen. 
Goed werkgeverschap wordt vormgegeven via vier deelgebieden:

1. Ontwikkelkansen voor alle medewerkers
2. Waardering passend bij de functie/taak/rol van de medewerker (zowel primaire als secundaire  

arbeidsvoorwaarden)
3. Arbeidsomstandigheden
4. Informatievoorziening 
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Figuur 4: Organogram governance 
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Cultuur van openheid en actiegerichtheid

De afgelopen jaren was voornamelijk het MT verantwoordelijk voor acties en beslissingen over onderwijs-
gerelateerd zaken. De Stichting wil middels een Professionele Leergroep een open en betrokken cultuur 
creëren waarin meer verantwoordelijkheid bij de professionals op de werkvloer komt te liggen.  
Deze ”Pull” strategie zorgt ervoor dat de professionals meer beslissingen gaan nemen over onderwijs-
gerelateerde zaken. Daarnaast zullen er meer HR-taken worden belegd binnen de PLG’s. Zo zullen gesprekken 
over het functioneren van de medewerkers worden besproken in de PLG’s, kunnen de PLG’s zelf bepalen 
wat het team nodig heeft aan ontwikkeling en training en kunnen nieuwe collega’s door de PLG’s worden 
ingewerkt. Acties en beslissingen moeten wel worden verantwoord aan het MT, zodat het MT dit kan  
verantwoorden bij het bestuur. De integrale verantwoordelijkheid van de scholen ligt uiteindelijk bij de 
schooldirecteuren. Samen met het bestuur wordt het Professioneel Statuut opgesteld, waarin deze  
professionele ruimte van de leraar wordt beschreven. De stichting biedt doelen en kaders ter ondersteuning  
hiervan. De transformatie naar een PLG betekent ook een verandering van functies naar rollen. Binnen de  
PLG wordt gedacht en gewerkt in rollen, niet in functies. Dit biedt meer ontwikkelmogelijkheden voor 
medewerkers. De teamleider wordt meer een teamcoach en de directeur wordt meer een facilitator en een 
partner voor teamcoaches. 

Vensters PO*
De afgelopen jaren werden de afspraken aangaande Vensters PO, landelijk gezien, onvoldoende nageleefd. 
Zoals afgesproken in de sectorovereenkomst moeten alle scholen transparant zijn door hun resultaten door 
te geven aan ‘Vensters PO’. De stichting heeft de ambitie dat alle scholen de indicatoren van Vensters PO 
vullen en voorzien van een korte toelichting, passend bij de context van de school. Verantwoorden via  
‘Vensters PO’ is onderdeel van de verantwoording van schooldirecteuren naar het bestuur. 

* www.vensters.nl
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Continue verandering en verbetering

We zijn continue alert op- en actief in verander- en verbeterprocessen passend bij ontwikkelingen in de 
omgeving en in de maatschappij. Hierdoor heeft de stichting een hoog innovatief vermogen. 

Bevolkingsprognose
De komende jaren verwacht de gemeente Utrecht voor de wijk Vleuten - De Meern geen grote groei in 
inwoneraantal. Dat betekent dat er op de scholen geen sterke groei in leerlingenaantallen wordt verwacht.

Onderwijsinspectie en resultaten
Onze scholen staan in een buurt met relatief veel ouders die hoger zijn opgeleid. De scores op de Cito-eind-
toets van onze scholen zijn allemaal boven de inspectie-ondergrens. Alle scholen hebben het predicaat 
”basistoezicht” gekregen. Echter, in vergelijking met buurten met eenzelfde populatie, halen onze scholen 
lagere Cito-scores. Dit betekent dat alle scholen voldoen aan de wettelijke normen voor basiskwaliteit die 
de inspectie heeft gesteld, maar dat onze leerlingen hogere leerresultaten kunnen behalen. De komende 
vier jaar gaan wij toewerken naar een goede beoordeling van de onderwijsinspectie en hogere Cito-scores 
die passen bij onze populatie, zodat ons harde werken wordt beloond.

Figuur 5: Rapportage toezicht Onderwijsinspectie
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Figuur 6: Resultaten CITO-score

Passend Onderwijs
Wij bieden passend onderwijs aan door een rustig en voorspelbaar leerklimaat te bieden waarin alle  
leerlingen maximaal worden begeleid en daardoor maximaal kunnen leren. Formatieve toetsing zetten  
wij in om te controleren of leerlingen de informatie begrijpen. Leerlingen die achterlopen ontvangen de 
extra ondersteuning die zij nodig hebben om weer op niveau te komen. Leerlingen die door bepaalde  
situaties niet goed kunnen meekomen in de lessen, worden in eerste instantie begeleid binnen de scholen. 
Als leerlingen meer ondersteuningsbehoeften hebben dan de scholen kunnen bieden, wordt samen met  
het samenwerkingsverband gezocht naar de best passende oplossing. 

Ouderbetrokkenheid
Als stichting zetten wij de komende jaren intensief in op een effectief educatief partnerschap met de  
ouders/verzorgers. Hiervoor is een goede relatie tussen de ouder/verzorger en de leraar (de school) van 
groot belang. Kinderen met betrokken ouders, die weten hoe ze hun kind kunnen begeleiden in schoolse 
taken, zijn succesvoller en ervaren meer plezier op school dan kinderen zonder betrokken ouders. Daarom 
besteden de scholen veel aandacht aan dit partnerschap. Zo gaan wij de wenselijkheid onderzoeken van 
een home-school agreement, een sterke samenwerking tussen medewerkers, ouders en verzorgers. In een 
home-school agreement worden de verantwoordelijkheden van de leraar en ouders/verzorgers t.o.v. elkaar 
en naar het kind toe beschreven. Daarnaast is er goede informatievoorziening richting de ouders en doet 
de school er alles aan om ouders betrokken te krijgen en te houden bij het leerproces van hun kind en de 
school in het algemeen, door bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten te organiseren. 

Communicatie met (externe)stakeholders
De stichting gaat de komende jaren actiever op zoek naar samenwerking en verankering met partners zoals 
de gemeente en andere schoolbesturen. Zo blijkt een van de grootste problemen van het Nederlandse 
onderwijs de overgang van het PO naar het VO. Omdat wij een goede doorloop willen van het PO naar het 
VO, zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband ”POVO Utrecht”. Met dit samenwerkingsverband 
brengen we in kaart op welke gebieden onze leerlingen een achterstand hebben. Daarnaast houden we ons 
aan de POVO-procedure: afspraken over aanmelding en toelating tot het VO.
Binnen de regionale politiek houden we ons aan de gemaakte afspraken en doelstellingen op het gebied van 
onderwijs. We gaan actief de samenwerking aan met de gemeente en de wethouder onderwijs. 
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Onze organisatorische doelstellingen voor de komende vier jaar:
• De scholen tonen kenmerken van een High Performance Organisatie (zie figuur 3), zoals een  

integraal management en alignment tussen visie, strategie, structuur, cultuur en haar werknemers  
(De Waal, 2013). 

• De verantwoordelijkheid over onderwijsinhoudelijke beslissingen is verplaatst van het MT naar de  
professionals op de werkvloer. 

• 30% van onze medewerkers beschikt over een WO-bachelor, HBO-of WO-Masterdiploma.
• Alle scholen vullen consistent de indicatoren van Vensters PO en voorzien deze van een korte  

toelichting, passend bij de context van de school.
• Verantwoording via vensters PO is onderdeel van de Marap.
• Wij betrekken ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind 
• De scholen onderhouden een goede en intensieve samenwerking met externe stakeholders.
• Binnen de stichting is een Academie opgezet voor de bijscholing van medewerkers en het op peil  

houden van de basiscompetenties van (nieuw) medewerkers. De academie wordt verzorgd door  
senior-expertleraren en gespecialiseerde externen. 

• Het professionele statuut wordt minimaal tweejaarlijks geëvalueerd.
• De gesprekscyclus is ingebed in de PLG werkwijze.
• De verantwoordingssystematiek is aangepast aan de PLG werkwijze. 
• De komende vier jaar werken we toe naar een goede beoordeling van de onderwijsinspectie en  

hogere scores op Cito eindtoets die passen bij onze populatie,
• Indien wenselijk wordt er een home-school agreement afgesloten.

Personeelsbeleid
Zoals eerder geschreven zijn de medewerkers het kapitaal van onze organisatie. De leraar staat centraal in 
het leren en ontwikkelen van kinderen. Vakmanschap en professionaliteit van leraren zijn bepalend voor  
de effectiviteit van ons onderwijs. Om dit vakmanschap te kunnen uitoefenen hebben leraren enerzijds 
(professionele) ruimte nodig, anderzijds is het belangrijk om voortdurend te investeren in professionele  
en persoonlijke ontwikkeling van leraren. Dit betekent dat binnen onze stichting ruimte is voor gerichte 
scholing en kennisontwikkeling. Zorgdragen voor die kenniscultuur en ruimte bieden aan vakmanschap  
zien wij als goed werkgeverschap. Hierbij passend, goed personeelsbeleid en goed werkgeverschap is  
onlosmakelijk verbonden met de continuïteit van de organisatie.
Als werkgever willen wij aantrekkelijk zijn voor medewerkers die zichzelf blijvend willen ontwikkelen.  
De focus op kwaliteit van onderwijs en leren en ontwikkelen heeft inmiddels enige aanzuigende werking  
op de arbeidsmarkt: in het schooljaar 2018-2019 zijn er meerdere leraren die juist om deze reden voor  
onze scholen kiezen.

De krapte op de arbeidsmarkt voor onderwijzend personeel is het grootste risico voor de komende jaren en 
treft ook onze scholen. Actieve werving, zoeken naar onconventionele oplossingen (zij-instroom etc) heeft 
onze dagelijkse focus. Het binden van zittende medewerkers is eveneens punt van doorlopende aandacht.

De stichting maakt (bestuurlijk en inhoudelijk) onderdeel uit van PiO-invalpool en Regionaal Transfercentrum 
Transvita. De PiO-invalpool is een pool van oproep-/inval-leraren en is onderdeel van RTC Transvita.  
RTC Transvita is een loopbaancentrum voor leraren van de aangesloten besturen. Door de verschillende 
diensten van Transvita kunnen onze medewerkers ondersteund worden bij loopbaanvragen, het verbeteren 
van vitaliteit en kunnen medewerkers eventueel gebruik maken van (externe) personeelsmobiliteit. 
Transvita geeft eveneens invulling aan het gedelegeerd werkgeverschap van de aangesloten besturen van 
leraren die vanuit het loopbaancentrum binnen verschillende scholen werkzaam zijn.
Kwalitatief hoogwaardige medewerkers in vaste dienst en in de vervanging is in deze arbeidsmarkt een 
groot aandachtspunt en ook een zorg van het bestuur. Vanaf 2019 zal ter bevordering van de werving van 
medewerkers de zichtbaarheid, herkenbaarheid en positionering van de stichting een impuls krijgen.
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We binden onze medewerkers door hen te erkennen en te waarderen in hun vakmanschap en het bieden 
van professionele ruimte. De ingezette ontwikkeling, de zeggenschap over en de kwaliteit van het onderwijs 
beleggen in de PLG, maakt dat professionals graag binnen de stichting willen werken. 
Zoals eerder beschreven zal de gesprekscyclus afgestemd worden op de PLG werkwijze. Gesprekken over en 
afstemming van competentie, organisatiebelang en passie zorgen voor een positieve werkomgeving, waarin 
de leraar vanuit persoonlijke betrokkenheid en gedrevenheid de kinderen en de organisatie verder helpt 
ontwikkelen. 
Waardering van de medewerkers is een belangrijk onderwerp dat we blijvend zullen monitoren. We zoeken 
balans in primaire en secundaire waardering (arbeidsvoorwaarden). In de begrotingen van de komende 
jaren moet dit zichtbaar zijn en blijven. 

Het verzuimbeleid verdient de komende jaren aandacht. De samenwerking met de arbodienst dient  
verbeterd te worden ten behoeve van de medewerker en de organisatie. Als organisatie willen we prevenief 
werken aan verzuimbeleid. Voorkomen van uitval en verantwoord snel re-integreren vinden wij belangrijk. 
In samenspraak tussen Arbodienst en organisatie zal een preventietraject uitgewerkt worden. 

Doelen personeelsbeleid:
• Samenwerking met Transvita leidt tot instroom van medewerkers
• Werving van nieuwe medewerkers gebeurt planmatig, op basis van herkenbaarheid van de stichting, 

professionele ruimte en vakmanschap voor leraren
• Professioneel statuut wordt via de PLG’s geactualiseerd
• Waarderen van medewerkers gebeurt door middel van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, 

met voldoende oog voor de financiële gezondheid van de stichting 
• Verzuimbeleid, in samenwerking met ARBO-dienst, voorkomt uitval

Kwaliteitsbeleid.
Om alle ambities waar te kunnen maken is een systeem van check and balances noodzakelijk, waarbij het 
gaat om plannen, volgen en verantwoorden. 
Bij het maken van onze plannen gaan we uit van de volgende circulaire cyclus:
• Analyse van data en peilingen
• Trekken van conclusies
• Stellen van doelen en subdoelen
• Benoemen van (kritische) prestatie indicatoren (KPI)
• Aanvragen, beschikbaar stellen van middelen
• Uitvoer
• Evaluatie
• Bijstellen 

We hanteren daarbij de volgende instrumenten:
• Toezichtkader (RvT)
• Ambitiekaarten waarin per onderdeel ambitie naar jaarplannen wordt vertaald
• Kwaliteitskaarten (Enigma) waarin een procedure wordt beschreven die in de PLG’s wordt geëvalueerd
• Trendanalyse van Cito-toetsen (M-toets, E-toets en Cito eindtoets) 
• Benchmarken van aangeleverde data (intern en daar waar mogelijk extern)

Huisvesting
Onze permanente schoolgebouwen zijn relatief nieuw of goed gerenoveerd. Het opgestelde meerjaren-
onderhoudsplan voorziet de gebouwen in het gewenste en noodzakelijke onderhoud. 
Als stichting monitoren we de groei/krimp van de scholen en bespreken met de gemeente hoe in adequate 
huisvesting voorzien kan worden.
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De groei van de Willibrordschool met noodvoorzieningen voor huisvesting, de niet adequate tijdelijke  
voorziening van de Twaalfruiter op de Boomgaarden, de situatie rondom de beheerstichting van  
Het Veldhuis/Bonte Berg en de mogelijk niet opgenomen maar noodzakelijke gebouwelijke aanpassingen 
voor de toekomst op alle scholen, hebben de volle aandacht van de directeuren en het bestuur. 
Het stafbureau is gesitueerd in relatief eenvoudige/voordelige huisvesting om de kosten te beperken.

Financiën
De stichting is een financieel gezonde organisatie (zie figuur 7). Ruimte voor verbetering ligt in een  
intensievere en vloeiendere afstemming in de cyclus van de meerjarenbegroting, de jaarbegroting, de  
investeringsbegroting (MIP en MOP) en het meerjarenplan bestuursformatieplan. Deze zullen de komende 
jaren beter op elkaar worden afgestemd. 
Uit de risicoanalyse van 2016, 2017 en 2018 blijkt een weerstandvermogen van 8% reëel. Het HPO- 
professionaliseringstraject, de huisvestingsmogelijkheden voor het Veldhuis en de Willibrordschool en  
aanpassingen aan de gebouwen van de Twaalfruiter, resulteren de komende jaren, zeker in vergelijking  
met afgelopen jaren, in een verhoging van de investeringsbedragen. .

Figuur 7: Financieel overzicht Stichting RK-Basisscholen Vleuten - De Meern - Haarzuilens

Soort kengetal Streefwaarden Realisatie Realisatie Begroting

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Weerstandsvermogen 8-13% 6,34% 8,53% 10,63% 9,52% 10,07% 10,34% 10,97% 11,75%

Solvabiliteit incl. voorz. >70% 71,70% 66,40% 68,30% 74,60% 75,00% 75,30% 75,80% 76,10%

Solvabiliteit excl. voorz. >65% 63,10% 58,10% 57,80% 65,70% 66,10% 66,60% 67,30% 67,70%

Liquiditeitsratio 1,5-2,5 1,96 1,91 2,19 2,97 3,03 3,09 3,17 3,23

Huisvestingsratio nog te bepalen 6,73% 7,40% 7,52% 6,58% 6,63% 6,48% 6,41% 6,56%
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