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Ter voorbereiding op de reis

Goed onderwijs maken we samen. Het is een gezamenlijke 

ontdekkingstocht die steeds doorgaat. We kunnen nooit zeggen 

dat we ‘er’ zijn, omdat we niet weten wat de toekomst ons precies 

zal brengen. Daarom is dit meer een reisgids dan een strategisch 

beleidsplan. We willen niet illusie wekken dat we ons werk in de 

komende jaren beheersmatig kunnen vastleggen in meetbare 

doelen, uitgezet in een afgebakend tijdvak. Onze reis is al lang 

bezig en eindigt niet in 2019.

Toch hebben we wel degelijk doelen voor ogen. Daar koersen we 

ook op, en we zijn steeds aanspreekbaar op de vraag of we in de 

goede richting gaan. Maar we kunnen en willen niet alles in detail 

vastleggen, omdat we niet precies weten wat we onderweg 

tegenkomen. We leren gaandeweg bij, en geven onszelf de 

ruimte om wendbaar te zijn en wellicht andere wegen te kiezen.

We gaan ook niet zo maar op reis. In onze bagage zit de 

basisuitrusting die we keihard nodig hebben om goed 

onderwijs mogelijk te maken: van goede onderwijsresultaten tot 

een degelijke begroting en van optimale huisvesting tot tevreden 

leerlingen en ouders. In deel 2 van deze gids beschrijven we hoe 

we de basis op orde hebben en houden.

Ook bij het beschrijven van die basis is ons oog steeds gericht 

op waar het ons uiteindelijk om te doen is, en hoe we ons willen 

ontwikkelen en vernieuwen om daar steeds dichter in de buurt 

te komen. Daarover gaat het in deel 1. Met als uitgangspunt: we 

willen steeds meer veranderen naar wie we zijn en willen zijn. 

Dat zou je ‘identiteitsgedreven veranderen’ kunnen noemen.

We beginnen niet bij nul. We hebben in de afgelopen 116 jaar 

een organisatiecultuur opgebouwd. Die is niet statisch, maar 

verandert mee met de tijd. Toch is er vast een constante te 

ontdekken. 

Verandering is geen doel op zich, maar een manier om ons in 

veranderende omstandigheden te blijven richten op wat in onze 

optiek de bedoeling van onderwijs is. We zien onze cultuur 

daarbij niet als een belemmering maar juist als een motor. 

Onze opgave is om sterke punten uit de cultuur te versterken en 

tegelijkertijd niet meer effectieve patronen om te draaien.

Zoals onze reis nooit af is, is ook deze reisgids niet af. We vragen 

jou, als betrokkene bij VCPO Spijkenisse, om mee te schrijven. 

Om ons allen op weg te helpen, beschrijven we hier

A. waarom we eigenlijk op reis zijn en waar we heen willen 

 – omdat de samenleving dat van ons vraagt en onze  

 bronnen ons daartoe inspireren

B. hoe we op reis zijn: om gezamenlijk de reis te kunnen maken,  

 hebben we tien ‘principes’ geformuleerd die ons leiden:

Ons motto is: Wij geloven in ieder kind en geven om elkaar. 

Dat motto waarmaken, vraagt iets van de manier waarop wij ons 

werk doen. Hoe wij willen werken, drukken wij uit in de volgende 

tien principes van leren en met elkaar omgaan: wij maken onze

missie waar door…

1.	 Geïnspireerd	te	werken	aan	een	gezamenlijk	perspectief/

	 waartoe-gevoel

2.	 Een	positieve	grondhouding	te	stimuleren	van	waaruit	we	eerder		

	 kansen	en	mogelijkheden	zien	dan	belemmeringen	en	

	 beperkingen	(“Ons	eerste	antwoord	is	‘ja’”)

3.	 Ruimte	te	geven	en	te	nemen	voor	ontwikkeling,	creativiteit	

	 en	talent.

4.	 Gedeeld	leiderschap	te	stimuleren.

5.	 Te	investeren	in	onderlinge	betrokkenheid	en	vertrouwen/		

	 teamgevoel	en	in	een	cultuur	waarin	we	steeds	de	mens	achter		

	 de	functie	zien	en	elkaar	eerlijk	behandelen;

6.	 Duidelijk	te	zijn	over	verwachtingen	en	in	te	grijpen	als	het	

	 echt	moet.

7.	 Te	zorgen	voor	een	veilige	leeromgeving	waarin	we	gericht	zijn		

	 op	voortdurende	ontwikkeling,	waarin	we	leren	van	elkaar	en		

	 waarin	fouten	maken	mag

8.	 Eigenzinnige	inbreng	en	commitment	te	stimuleren;

9.	 Complexe	situaties	te	benaderen	vanuit	verschillende	perspectieven;

10.	 Over	de	grenzen	van	de	eigen	school/organisatie	te	kijken.

C. wat we onderweg van plan zijn te doen.

Schrijf je mee aan ons reisverhaal?

Uit Jong	van	geest,	jubileumboek	100	jaar	Vereniging	voor	

Christelijk	Primair	Onderwijs	Spijkenisse	(1999):

“In de geschiedenis van de vereniging is echter één 

belangrijke constante. Het kind, de leerling en de 

volwassene, de leerkracht. (…) Zij vormen het (voort)

levende verhaal van de geschiedenis.” (pag. 9)

“In een angstig hoog tempo voltrekken zich veel 

veranderingen in onze maatschappij. Ook ons onderwijs 

maakt daar deel van uit en verandert mee. Onveranderd is 

het belang van de normen en waarden in ons christelijk 

onderwijs. Die speelden en spelen een fundamentele rol, 

toen en nu en… in de toekomst!! (pag. 69)

Op weg naar het onderwijs van de toekomst



DEEL I

DE ROUTE: VAN WAAROM VIA HOE NAAR WAT

Van Simon Sinek hebben we geleerd dat elke succesvolle 

onderneming – of het nu een bedrijf of een politiek of 

maatschappelijk project is – begint met een helder antwoord op 

de vraag: waarom doen we dit eigenlijk? Daarna komt het hoe, 

en pas aan het einde het wat. Voor VCPO Spijkenisse brengen we 

deze route als volgt in kaart:

Wat

Hoe

WaaromWaarom

Wij geloven in mensen die het vermogen 

hebben om in alles kansen te zien om zich te 

ontwikkelen, van en met anderen, buiten de 

gebaande paden en gericht op een samenleving 

waarin mensen zich verbinden met elkaar en 

op elkaar betrokken zijn. Hoe

Wij geven ruimte aan 

ontwikkeling en gebruiken die op 

een open, (zelf )verantwoordelijke 

en betrokken manier.

Wat

Wij bieden onderwijs dat zich richt op optimale 

ontwikkeling  > 

• Wij geven vorm aan Leren met toekomst

• Wij nemen belemmeringen weg

• Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin 

  ‘leren van elkaar’ centraal staat

• Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en 

  maatschappelijke betrokkenheid in de regio.
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A. Waarom

	

Hoe komen we daarbij?

• Dat vraagt de samenleving van ons

- We leven in een wereld die sneller verandert dan ooit en 

 misschien ook wel lijdt aan verandergekte. In zo’n wereld  

 moeten mensen kunnen inspelen op veranderingen. 

 Daarvoor hebben ze het vermogen nodig om veranderingen  

 niet te zien als bedreigingen, maar als kansen om te leren en  

 zich verder te ontwikkelen.

- In een samenleving die alle nadruk legt op ieders 

 persoonlijke leer- en ontwikkelingsweg, moet het besef  

 levend gehouden worden dat we ons alleen optimaal 

 kunnen ontwikkelen als we leren van en met elkaar. 

 Individuele ontplooiing kan niet zonder (nieuwe) 

 verbindingen tussen mensen en (nieuwe)  vormen van  

 gemeenschap.

- Een wereld die voor grote uitdagingen staat, vraagt om 

 mensen die zich ervoor willen inzetten dat deze wereld een  

 plek wordt waar iedereen tot zijn/haar recht komt. Daarvoor  

 hebben ze het vermogen nodig om buiten de bestaande 

 kaders te denken en de bereidheid om ‘meer dan het 

 gewone’ te doen.

• Onze bronnen inspireren ons daartoe

 De Bijbelse verhalen leren ons het leven te zien als een reis  

 die erop gericht is om steeds meer mens te worden. 

 Ze vertellen van de levensreis van de mens met (of zonder)  

 God. Steeds weer wordt de mens weggeroepen uit wat hem  

 of haar gevangen houdt, om op weg te gaan naar… het  

 land van belofte, het koninkrijk van God. Het is een tocht  

 door woestijnen van tegenslag maar in het vertrouwen dat  

 op onverwachte momenten nieuwe hoop kan worden geput. 

 Drie kernverhalen houden ons gaande:

	 Geschapen	om	te	scheppen

 God heeft in zijn oneindige creativiteit mensen gemaakt 

 – allemaal verschillend, allemaal even waardevol. Hij heeft  

 ons geschapen “naar zijn beeld” – dat betekent in ieder geval  

 dat wij allemaal een stukje van zijn creativiteit in ons hebben:  

 de creativiteit om nieuwe wegen te gaan en ongedachte  

 oplossingen te bedenken. Én hij heeft ons sámen geschapen  

 

 – “het is  niet goed dat de mens alleen is” –, bedoeld om  

 elkaar aan te vullen en betrokken te zijn op elkaar.

	 Naar	het	beloofde	land

 Het volk Israël werd bevrijd uit de slavernij van Angstland  

 (Egypte) om op weg te gaan naar het land  van belofte. Wat  

 hield hen gaande? De hoop dat ze ooit – ondanks de afstand,  

 de lange duur en de ontberingen van de woestijn – dat land  

 zouden bereiken: een wereld waarin mensen leven vanuit  

 vertrouwen, delen met elkaar en zich voor elkaar inzetten.

 Zonder die hoop ging het niet, maar ook niet zonder  

 creativiteit en nuchter doorzettingsvermogen: wegen  

 zoeken in onbekend gebied, elk succes en elke tegenslag  

 aangrijpen als kansen om verder te komen, volhouden als  

 het tegenzit. En al even onontbeerlijk was de onderlinge  

 betrokkenheid van het volk onderweg: wie op weg is naar  

 een land waarin mensen voor elkaar instaan, moet dat onder 

 weg oefenen. Anders kom je er niet.

	 De	Emmaüsgangers	–	een	pedagogiek	van	de	weg

	 Het kan niet, en toch is het waar: die ene goede mens  

 waarin jij al jouw hoop belichaamd zag – Jezus van Nazareth  

 – is vermoord, en toch gaat zijn verhaal van liefde, vrede en  

 gerechtigheid door. Dat kunnen ze (nog) niet geloven, die  

 twee leerlingen van hem die kort naar zijn dood op weg zijn  

 naar hun woonplaats Emmaüs. Onderweg voegt een derde  

 man zich bij hen die oude verhalen begint te vertellen over  

 hoop, verwachting en nieuw leven. Hij stelt de juiste vragen,  

 onderwijst hen op een manier die aansluit bij wat ze op  

 dat moment nodig hebben en leert hen anders kijken 

 – hij lijkt wel een leraar. Pas als ze hem thuis hebben   

 uitgenodigd en hij het brood voor hen breekt, zien ze het: 

 Hij is het.

  

Het is een ervaring waarin de goddelijke creativiteit doorbreekt 

die hen anders laat kijken naar de weg die ogenschijnlijk 

doodgelopen was en hun de moed geeft om verder te gaan.

Hoe

Wij geloven in kinderen en grote mensen die het vermogen 

hebben om in alles kansen te zien om zich te ontwikkelen, 

van en met anderen, buiten de gebaande paden en gericht 

op een samenleving waarin mensen zich verbinden met 

elkaar en op elkaar betrokken zijn.



B. Hoe

Ons motto is: Wij geloven in ieder kind en in elkaar. 

Dat motto waarmaken, vraagt iets van de manier waarop wij ons 

werk doen. Door dat heel concreet in ons gedrag te laten zien, 

maken wij VCPO Spijkenisse tot een organisatie waarin we niet 

alleen maar een baan hebben met allerlei taken en 

verantwoordelijkheden, maar waarin we tot ons recht komen 

en elkaar tot ons recht laten komen, waarin we samen werken 

aan een hoger doel en waarin iedere bijdrage telt en wordt 

gewaardeerd.

Hoe wij willen werken, drukken wij uit in de volgende tien principes 

van leren en met elkaar omgaan: wij maken onze missie waar door…

1. Geïnspireerd te werken aan een gezamenlijk 

 perspectief/waartoe-gevoel

 Werken bij een onderwijsinstelling betekent dat we onszelf  

 er steeds weer aan moeten herinneren waar het om 

 begonnen is. Wat betekent het dat we geloven in ieder  

 kind? De vraag is niet wat je later wilt worden, want je  

 

 bent al iemand. De vraag is hoe je wilt worden.    

 Wij beseffen dat mensen bestaan in relatie met anderen.  

 Elke generatie heeft de potentie om oplossingen vinden  

 om een meer duurzame en meer vreedzame wereld te 

 bereiken, mits ze de mogelijkheden krijgen om hun   

 talenten daartoe te ontplooien. Wij zien het als onze  taak  

 om kinderen hierbij te begeleiden. Daar is het ons om 

 begonnen.

 Een organisatie die daaraan wil werken, heeft mensen  

 nodig die zich met hart en ziel daarvoor inzetten. Die  

 hun inspiratie onderhouden en delen. Wij zorgen ervoor  

 dat daarvoor tijd en ruimte is en vragen van onze mensen  

 openheid en kwetsbaarheid om aan elkaar te laten zien wat  

 je drijft en motiveert.

2. Een positieve grondhouding te stimuleren van 

 waaruit we eerder kansen en mogelijkheden zien  

 dan belemmeringen en beperkingen (“Ons eerste  

 antwoord is ‘ja’ ”)

 Overal waar we elkaar spreken – van de gesprekken-cyclus tot  

 de teamvergadering, de toevallige ontmoeting op de gang  

 en het praatje met een ouder in de klas – willen we elkaar  

 scherp houden. Wie zegt ‘dat kan niet, want…’ of ‘ja, maar…’,  

 krijgt te horen: zullen we samen kijken hoe het wél kan?

Wij geven ruimte aan ontwikkeling en gebruiken die op een 

open, (zelf )verantwoordelijke en betrokken manier.
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3. Ruimte te geven en te nemen voor ontwikkeling,  

 creativiteit en talent

 Iedereen krijgt de ruimte om dat te doen waar hij of zij goed  

 in is en zich daarin te ontwikkelen. Iedereen stelt zich steeds  

 de vraag: waarin kan en wil ik mij verder ontwikkelen? 

 Belemmeringen daarvoor nemen we zo veel mogelijk weg,  

 en talenten brengen we in kaart.  Van iedereen vragen wij  

 intrinsieke motivatie om die ruimte te nemen, en een gevoel  

 van eigenaarschap op alle niveaus. We stimuleren ‘kartrekkers’  

 die op terreinen waar hun talenten liggen, voorop lopen in  

 nieuwe, creatieve initiatieven.

4. Gedeeld leiderschap te stimuleren

 We geloven niet in een hiërarchische manier van   

 organiseren (alleen). Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen  

 verantwoordelijkheden – we gaan niet op elkaars stoel  

 zitten –, maar van de mensen die bij VCPO Spijkenisse  

 werken, wordt gezamenlijk (gedeeld) leiderschap 

 gevraagd. En dus ook (gedeeld) ‘volgerschap’: op sommige  

 gebieden lopen we voorop, en op een gebied waar iemand  

 anders zich als deskundig en geloofwaardig leider opwerpt,  

 volgen we.

5. Te investeren in onderlinge betrokkenheid en 

 vertrouwen / teamgevoel en in een cultuur waarin  

 we steeds de mens achter de functie zien en elkaar  

 eerlijk behandelen

 Goed onderwijs is een gezamenlijk onderneming. Daar  

 hebben we ieders inspiratie, talenten en inzet bij nodig.  

 We willen niet zo maar een organisatie maar een   

 gemeenschap zijn, waarin we elkaar zien en waarderen 

 en we onszelf zien als deel van een groter geheel. In zo’n  

 gemeenschap is het vanzelfsprekend dat we elkaar niet  

 alleen als collega zien maar ook als medemens bij wiens  

 wel en wee wij ons betrokken voelen.

 Onderlinge betrokkenheid en teamgevoel hebben we ook  

 nodig om dat we geloven in dialoog. Door voortdurend met  

 elkaar in dialoog te zijn, geven we samen het onderwijs vorm.

6. Duidelijk te zijn over verwachtingen en in te grijpen als  

 het moet

 Bij het geven en nemen van ruimte horen ook 

 verwachtingen waaraan we elkaar houden. Natuurlijk  

 leggen we wederzijdse verwachtingen vast, maar niet tot  

 in detail en niet om elkaar daarop te kunnen ‘afrekenen’. 

 We willen elkaar vooral laten zien wat de bedoeling is.  

 Dat  doen we door stelselmatig best practices in onze 

 scholen over het voetlicht te brengen en elkaar te   

 stimuleren om daarvan te leren. 

 Natuurlijk doen zich ook in onze organisatie situaties voor  

 waarvan duidelijk is dat ze niet aan de verwachtingen beant 

 woorden. Ruimte geven betekent niet dat we dat soort 

 situaties laten doormodderen. We spreken elkaar aan en  

 grijpen in als het nodig is – constructief maar soms ook 

 confronterend.

7. Te zorgen voor een veilige leeromgeving waarin we  

 gericht zijn op voortdurende ontwikkeling, waarin we  

 leren van elkaar en waarin fouten maken mag

 Wie bij VCPO Spijkenisse werkt, wil groeien en zich altijd  

 verder ontwikkelen. Dat doen we samen, want we leren 

 misschien wel het meest van elkaar. Dat vraagt openheid en  

 toegankelijkheid, maar bovenal veiligheid:  we branden  

 elkaar niet af, fouten maken mag, als je er maar van leert. 

 Als je het even niet meer weet, mag je dat zeggen. Dan kun  

 je erop vertrouwen dat je niet wordt veroordeeld maar wordt  



 geholpen om te leren. Dit vertrouwen groeit door het delen  

 van mooie voorbeelden van lastige situaties die we niet uit  

 de weg zijn gegaan door ze te ontvluchten of door een ander  

 buiten te sluiten, maar die we het hoofd hebben geboden  

 door in te sluiten en ze met elkaar op te lossen. We geloven  

 dat je het meest leert van mensen die anders zijn dan jij.  

 Daarom streven we naar heterogene leergemeenschappen.

8. Eigenzinnige inbreng en commitment te stimuleren

 We kunnen alleen op het commitment van mensen   

 rekenen als we hun ideeën en bijdrage aan het geheel  

 serieus nemen en op waarde schatten. Van iedereen die bij  

 VCPO Spijkenisse werkt, wordt eigenzinnigheid gevraagd.  

 Door allereerst zo inventief mogelijk om te  gaan met de  

 kaders die er nu eenmaal zijn, en vervolgens – waar 

 mogelijk – buiten de kaders te denken. Niet alle ideeën zijn  

 even goed, maar we verplichten onszelf om ideeën niet 

 klakkeloos af te wijzen maar steeds uit te leggen waarom we  

 ze niet passend vinden.

9. Complexe situaties te benaderen vanuit verschillende  

 perspectieven

 We bevinden ons in een complex krachtenveld van   

 perspectieven en belangen. We verplichten onszelf in  

 complexe situaties de diverse perspectieven en belangen die  

 de betrokkenen inbrengen, te zien en op waarde te schatten.  

 Er is niet één waarheid.

 

10. Over de grenzen van de eigen school/organisatie  

 te kijken

 De tijd is voorbij dat het spreekwoordelijke ‘hekje’ de grens  

 betekende voor de wereld ‘binnen’ en ‘buiten’. Als VCPO 

 willen graag midden in de samenleving staan en beseffen  

 we dat we mogen bijdragen aan de ontwikkeling van jonge  

 mensen van 2 tot en met ergens  in de 20. En dat ook andere  

 organisaties en/of inspirerende individuen hieraan een  

 (minimaal) even grote bijdrage leveren of betrokkenheid bij  

 hebben. Bij het realiseren van onze missie mag daarom het 

 organisatiebelang nooit voorop staan. Om onze doelen  

 te bereiken, zoeken we steeds naar partners die we daar 

 voor nodig hebben en die sommige dingen beter   

 kunnen dan wij. Veel dingen kunnen we gewoon niet  

 (meer) alleen.

Je zou deze principes kunnen samenvatten in onze kernwaarden: 

ontwikkeling, verbinding, betrokkenheid en creativiteit. 

Dat bedoelen we als we zeggen dat we een waardegedreven 

organisatie met waardegedreven mensen zijn.
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C. Wat

Zoals gezegd, leggen we het ‘wat’ niet tot in detail vast. We 

schetsen de richting en doen een beroep op alle betrokkenen om 

daar mede invulling aan te geven. ‘Schoolvoorbeelden’ helpen 

daarbij (zie ook principe 6 uit het vorige hoofdstuk). 

Vanaf 2015 zetten we op alle mogelijke manieren (onze eigen 

media, bijeenkomsten, schoolplannen, et cetera) in op het delen 

van concrete ervaringen. We plannen jaarlijks een Uitzichtdag in 

om te zien waar we staan op onze reis, welke leerweg we hebben 

afgelegd en hoe we verder gaan.

Speerpunt 1:  

Wij geven vorm aan Leren met toekomst

Wij zoeken de voortgaande ontwikkeling van ons onderwijs in 

de vier kerndomeinen van ‘Leren met toekomst’: zelfregule-

ring, perspectief nemen, denkkracht en samenwerken. Het 

betreft hier vaardigheden in brede zin, dus als een geheel van 

houding, vaardigheid en kennis. 

Een eerste kerndomein is het vermogen tot zelfregulatie en 

zelfsturing. Dit is de basis voor alle 21e-eeuwse vaardigheden. 

Het gaat erom dat de leerling in staat is actief en betrokken zijn 

eigen leerproces te sturen. Een tweede kern het vermogen tot

 perspectief nemen. Het gaat erom dat de leerling die 

maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt en om kan gaan 

met allerlei mensen met verschillende achtergronden. Naar ons 

idee is het zich kunnen verplaatsen in anderen hiervoor cruciaal. 

Een derde kern wordt gevormd ‘denkkracht’. Hierbij gaat het om 

dat de leerling kritisch en creatief denkt en problemen kan 

oplossen. Deze verschillende vormen van denken zijn verwant 

aan elkaar, vandaar dat we ze samen nemen. De vierde kern 

wordt gevormd samenwerken. Hier gaat het erom dat de leerling 

als deel van een geheel kan bijdragen aan een gemeenschappelijk 

doel, doelgericht kan zijn, met allerlei verschillende mensen. 

Communicatieve, sociale en culturele vaardigheden zijn hierbij 

van belang; ook deze nemen we samen.  

Samen vormen deze vier een model van vier elkaar deels 

overlappende kernen.

 

We beschouwen dit echter niet als statisch gegeven. 

Als innoverende onderwijsinstelling moeten we de inhoud en 

vormgeving van het onderwijs in de komende jaren geregeld 

tegen het licht houden van de ontwikkelingen in onderwijs en 

maatschappij én van het perspectief dat wij vanuit onze bronnen 

aan kinderen willen bieden. We richten onderwijsinnovatieteams 

in met deskundigheid van binnen en buiten.

1. In het onderwijs zetten we vanuit de kerndomeinen  de  

 komende jaren vooral in op:

a. Sociaal-emotionele ontwikkeling 

b. Talentontwikkeling: onderwijsaanbod met ruimte  

 voor creativiteit

c. Didactische ontwikkeling: activerend en   

 groepsdoorbrekend, onderzoekend leren

2. Als we deze vier kerndomeinen voor de leerlingen van  

 belang vinden, moeten die ook een leidraad voor onszelf zijn.  

 Ze zullen dan ook richtinggevend zijn voor onze eigen 

 scholing en ontwikkeling:

a. Een werkgroep van leraren en directeuren doet voorstellen  

 voor de ontwikkeling van een professionele leergemeen- 

 schap en de vormen van scholing, ontwikkeling en 

 uitwisseling die daarvoor nodig zijn.

Wij bieden onderwijs dat zich richt op optimale 

ontwikkeling >

• Wij geven vorm aan Leren met toekomst

• Wij nemen belemmeringen weg

• Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin

  ‘leren van elkaar’ centraal staat

• Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en   

 maatschappelijke betrokkenheid in de regio.

Zelfregulatie

Denkkracht

Samenwerken Perspectief nemen
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Speerpunt 2:  

Wij nemen belemmeringen weg

1. Eigenaarschap versterken

 We streven ernaar om optimaal gebruik te maken van de  

 mogelijkheden die het overlegmodel krachtens de CAO PO  

 biedt, met het oog op versterking van het eigenaarschap van  

 leraren en medewerkers met betrekking tot de inrichting 

 van hun werk.

2. Ontzorgen 

 Allerlei regels en procedures zorgen op scholen voor 

 onnodige administratieve last. We gaan nog scherper  

 bekijken welke administratieve lasten noodzakelijk voor de  

 kwaliteit van onderwijs en welke niet. We nemen leraren  

 de administratieve last zo veel mogelijk uit handen. In 2016  

 zullen bestuur en directie zich naar hen verantwoorden over  

 de manier waarop dat is gebeurd en zal worden voortgezet.

 

3. Gezond, vitaal aan het werk

 Hoe blijven de personeelsleden van VCPO geïnspireerd,  

 gezond en vitaal aan het werk? 

• Er komt in samenwerking met andere besturen een regionaal  

 aanbod om gezondheid, vitaliteit en inspiratie te versterken. 

Speerpunt 3:  

Wij geven vorm aan kwaliteitsontwikkeling waarin ‘leren 

van elkaar’ centraal staat

1. Om elkaar scherp te houden op kwaliteit en innovatie en  

 van elkaar te leren, zoeken we naar vormen van onderlinge  

 kwaliteitsontwikkeling. Leraren en directies worden daarvoor  

 toegerust.

2. We halen actief schoolvoorbeelden van kwaliteits-

 ontwikkeling op uit andere organisaties en sectoren en  

 laten elkaar daarin delen.

Speerpunt 4:  

Wij geven vorm aan onderlinge betrokkenheid en maat-

schappelijke betrokkenheid in de regio

Op grond van onze maatschappelijke betrokkenheid voelen wij 

ons medeverantwoordelijk voor de toekomstkansen van kinderen 

en jongeren en voor het welzijn en de leefbaarheid van de regio. 

Daarbij kijken we over de grenzen van organisaties heen en 

dragen we – ook als het gaat om maatschappelijke initiatieven 

die niet direct bijdragen aan goed onderwijs – naar vermogen 

‘meer dan het gewone’ bij.

Ook op de scholen – samenlevingen in het klein – geven we die 

betrokkenheid vorm.

1. We geven vorm aan collectief ondernemerschap

 Samen met andere maatschappelijk betrokken organisaties  

 in de regio draagt het bestuur naar vermogen creatief bij aan  

 versterking van het opvoedkundig klimaat, optimale kinder 

 opvang, onderwijs en leerlingenzorg, armoedebestrijding, 

 stimulering van werkgelegenheid en leefbaarheid.

2. De scholen geven met hun stakeholders vorm aan  

 maatschappelijke betrokkenheid in de wijk

 Al onze scholen identificeren wie hun stakeholders zijn en  

 bepalen samen met hen hoe zij innovatief bijdragen  

 aan het opvoedkundig klimaat, de leefbaarheid en het  

 welzijn van de wijk.

3. We worden steeds meer een betrokken gemeenschap

 We hebben het vermoeden dat medewerkers, ouders en  

 andere stakeholders zich steeds meer betrokken voelen bij  

 de VCPO als gemeenschap. Maar eigenlijk weten we dat  

 niet, want we meten het niet. We meten de tevredenheid  

 van leerlingen, medewerkers en ouders, terwijl tevredenheid

  eigenlijk meer het topje van de ijsberg is. Betrokkenheid  

 gaat dieper, laat zien in hoeverre mensen zich verbonden 

 voelen met-, geïnspireerd voelen door ons waarom, hoe  

 en wat. Wanneer we vragen naar betrokkenheid evalueren  

 we feitelijk of alle mooie woorden in deze reisgids ook daad 

 werkelijk beleefd worden in het dagelijkse gedrag.  



DEEL II

DE BASISUITRUSTING: DE BASIS OP ORDE

In dit deel beschrijven we de ‘basisuitrusting’ die we nodig 

hebben om ons verder te kunnen ontwikkelen. Die is als het ware 

de motor van de verbeteringen die we nastreven. Het is een basis 

die we in de afgelopen jaren met hard werken hebben gelegd. 

Het komt er nu op aan, die basis op orde te houden, te borgen en 

uit te bouwen.

Het gaat hier om de ‘harde’, tastbare en beheersbare zaken 

in onze organisatie: structuren, processen en systemen. Dit is 

het domein van planning en control, managementinformatie, 

concrete verbeteracties, doelstellingen en resultaten die wij in de 

komende jaren willen bereiken. Dit alles uiteraard op basis van 

onze waarden en de talenten, de drijfveren en het vakmanschap 

van de medewerkers.

We beschrijven deze basis vanuit vier perspectieven: lerend 

vermogen, interne processen, de ‘klant’ en de financiën. Daarbij 

helpen meetbare indicatoren onze organisatie om zich op de 

basis te blijven richten. 

1. Lerend vermogen van de organisatie, vertaald in de  

 waardering van de medewerkers.

• Op de scholen heerst een prettige en positieve sfeer. De  

 leerlingen zijn begaan met elkaar en geven onderling hulp.  

 Leraren, leerlingen, ouders en schoolleiding gaan respectvol  

 met elkaar om. De tevredenheid van leerlingen, leraren en 

 ouders liggen op bovengemiddeld niveau. 

2. De interne bedrijfsprocessen, vertaald in de resultaten

• Alle scholen beschikken over een basisarrangement.

• Alle scholen formuleren concrete, ambitieuze doelen, 

 gerelateerd aan de leerlingenpopulatie, gericht op 

 verbetering van de resultaten. De tussentijdse resultaten en  

 de resultaten die de leerlingen op de scholen van de VCPO  

 halen aan het einde van de basisschool, dienen minimaal  

 boven de ondergrenzen van de Inspectie van het Onderwijs  

 uit te komen.

• Alle scholen bieden de leerlingen een breed, eigentijds en op  

 de kerndoelen gebaseerd aanbod.

• De basisondersteuning van de scholen voldoet aan de 

 criteria in het Schoolondersteuningsplan van het 

 Samenwerkingsverband KINDKRACHT.

• Op de scholen is er een duidelijke cyclus van planning en  

 control. Alle VCPO-scholen maken een schoolplan, 

 jaarplanning en een jaarverslag. Er wordt gewerkt met

  ‘Integraal’, een systeem  van zelfevaluatie waarin 

 kwaliteitszorg, schoolontwikkeling en persoonlijke 

 ontwikkeling met elkaar worden verbonden.

3. Klantenperspectief: in hoeverre voldoen we aan onze  

 maatschappelijke doelstelling, vertaald in de 

 waardering van ouders en leerlingen

• De scholen verantwoorden zich op transparante wijze aan  

 de ouders. Dat gebeurt door middel van onder meer de  

 schoolgids, het schoolplan, de website en nieuwsbrieven.

• De tevredenheid van leerlingen en ouders ligt op boven-

 gemiddeld niveau

4. Financieel perspectief

• De scholen werken binnen het kader van de jaar- en 

 meerjarenbegroting . Deze begrotingen voldoen aan het  

 te voeren financieel beleid, waarin enerzijds de opbouw van  

 het weerstandsvermogen en anderzijds ruimte voor 

 innovatie en ontwikkeling centraal staan. 



Op weg naar het onderwijs van de toekomst

Middel	 Doel

Documenten (‘Reisgids’, schoolplannen, jaarplannen, jaarverslagen etc.) Informeren, inspireren, richting geven, borgen

Digitale omgeving (intranet, sociale media, blogs) Interactie, delen, betrokkenheid genereren

Filmpjes: startfilmpje en o.a. schoolvoorbeelden Inspireren, informeren, gedachtegoed delen

Studie- en werkbijeenkomsten Leren, reflecteren – ‘Niet	vergaderen	maar	leren!’

Directie- en team overleggen Coördineren, leren in professionele    

   gemeenschap – ‘Niet	vergaderen	maar	leren!’

Uitzichtdag Evalueren, bijsturen, verantwoorden (ook aan  

   externe stakeholders)

   Betrokkenheid tonen en genereren, prikkelen

BIJLAGE

Campagneplan Op weg naar het onderwijs van de toekomst

Doel

Alle directeuren, leraren, medewerkers en betrokkenen van VCPO 

Spijkenisse in staat stellen om de ‘reisgids’ Op	weg	naar	het	

onderwijs van de toekomst in hun context uit te werken, daarin 

van collega’s te leren en hun eigen leerervaringen te delen. En 

niet te vergeten: de kinderen aan het woord te laten!

Middelen

Een jaarschema

Conform het ‘hoe’ van deze reisgids is het aan de professionals zelf 

om te bepalen hoe en wanneer zij informatie, kennis en inspiratie 

delen over de weg die zij gaan. Tegelijkertijd plannen we in de 

komende jaren hiervoor vaste momenten in. 



NOTITIES



Samen op weg naar het onderwijs van de toekomst.



Geïnspireerd te werken aan een 
      gezamenlijk perspectief en
 waartoe-gevoel.

     Positieve grondhouding stimuleren  
          van waaruit we eerder kansen en 
     mogelijkheden zien dan belemmeringen   
       en beperkingen.

    Veilige leeromgeving waarin we 
    gericht zijn op voortdurende 
           ontwikkeling, waarin we leren van 
   elkaar en waarin fouten maken mag.

Ruimte te geven en te 
   nemen voor ontwikkeling, 
 creativiteit en talent.

Investeren in onderlinge 
   betrokkenheid en vertrouwen en in
       een cultuur waarin we steeds de 
   mens achter de functie zien en 
           elkaar eerlijk behandelen.


