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Inleiding 
 

Dit strategisch kader dient als basisdocument van waaruit we de koers bepalen voor de ontwikkeling 

van onze scholen voor de komende vier jaren.  

Onze vereniging kenmerkt zich door het varen van een vaste koers. Daarin zoeken we antwoorden op 

de vraag wat kinderen vandaag nodig hebben in de maatschappij waarin ze (gaan) functioneren. We 

willen ons daarbij laten leiden door dat wat we van God leren in de Bijbel te vertalen in antwoorden 

voor de toekomst. Dat vraagt kennis van de ontwikkelingen om ons heen en een vooruitziende blik. Dit 

in de wetenschap dat we biddend en in vertrouwen op God onze taken en verantwoordelijkheden 

uitvoeren. 

De bezinning op ons onderwijs, de visie van de teams op de toekomst van het Hervormd onderwijs in 

Waddinxveen vertaalt zich nu in de ontwerpen van de gebouwen en biedt nieuwe kansen en 

mogelijkheden. Dit beleidskader bestrijkt de periode waarin deze gebouwen worden gerealiseerd en 

ingericht. De nieuwe mogelijkheden die ontstaan vragen om een duidelijke verkenning van de 

maatschappelijke context, een heldere visie, maar ook om een flexibele timing van de doelen.  In de 

schoolplannen en jaarplannen zal dit nader worden uitgewerkt.  

Dit document is tot stand gekomen door te luisteren naar signalen van de werkvloer. Verder hebben 

er gesprekken met verschillende stakeholders plaatsgevonden: er is met kerkenraden, ouders en met 

de GMR gesproken. 

Onze missie is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Door te 

weten welke talenten ze hebben en hoe ze die in kunnen zetten in Gods Koninkrijk zijn ze van grote 

waarde voor de maatschappij. 
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Context van de schoolvereniging 
 

Intro 
Christelijk onderwijs zal vandaag invulling moeten geven aan de uitdaging hoe we kinderen 

voorbereiden om in deze maatschappij burger en christen te zijn. We zien de vrijheid van onderwijs 

daarbij als een kostbaar geschenk dat onder druk staat, maar nog steeds veel kans en gelegenheid 

biedt om onderwijs en vorming van de kinderen ter hand te nemen. 

Maatschappelijke context 
Bureau Jester heeft een rapport geschreven waarin de belangrijkste trends en ontwikkelingen die van 

invloed zijn op het Nederlandse onderwijsstelsel zijn beschreven. Aan dit rapport is meegewerkt door 

diverse overheidsinstanties zoals het CPB en de Inspectie voor het onderwijs. De maatschappelijke 

trends zijn samen te vatten in vijf woorden:  

1) Flexibilisering 
2) Democratisering 
3) Individualisering  
4) Digitalisering 
5) Autoriteitskritiek 

 
Hieronder zijn de trends weergegeven waaraan we in de komende jaren aandacht zullen besteden in 

de ontwikkeling van onze scholen: 

Belangrijke trends  • Herschepping sociale ruimten en relaties 

• Toenemende invloed technologische ontwikkelingen 

• Toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs 

• Toenemende diversiteit in de klas 

• Toenemende digitalisering onderwijs 

• Opkomst gepersonaliseerd leren 

• Taakverbreding: de school als one-stop-shop 

• Toenemende aandacht voor duurzaamheid 

Minder belangrijke 
trends waarop niet 
direct actie nodig is 
 

• Groeiende tweedeling in de maatschappij 

• Veranderende arbeidsmarkt en arbeidsmoraal 

• Internationalisering 

• De school als bedrijf 
 

 

In de maatschappij zien we de gevolgen van individualisering zich vertalen in kinderen die meer 

uitgaan van: “Ik vind, ik voel, ik denk” in plaats van: “Wat kan ik bijdragen aan de groep? Hoe werken 

we samen?”  Gezag staat onder druk; de waarden van rust, regelmaat en reinheid worden wel 

benoemd, maar weinig gepraktiseerd; er is een grote mate van vluchtigheid in leren, leven en sociale 

omgang. De samenleving dreigt overprikkeld te raken en onze kinderen krijgen meer prikkels dan ooit.  

Geloofsopvoeding en vorming staan duidelijk onder druk; de gevolgen zijn merkbaar in onze scholen. 
Het klassieke antwoord dat ouders daar vooral zelf verantwoordelijk voor zijn houdt zijn 
geldingskracht maar vraagt vandaag wel om een herijking van de manier waarop geloofsopvoeding en 
vorming wordt ingevuld. En het vraagt een herijking van de manier waarop kerk, school en ouders 
samenwerken. Dit vraagt om een duidelijke profilering van onze scholen op identiteitsgebied. 
Vanwege de groei van onze scholen is het van belang dat we een helder profiel blijven houden waarin 
ouders zich herkennen en mee verbonden voelen.  
 
Kinderen gebruiken steeds eerder en meer digitale media. Het is goed als we, aansluitend op de 
opvoeding van ouders hier rekening mee houden in ons onderwijs. Kritisch zijn op de hoeveelheid tijd 
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achter een scherm, zorgen dat goed gebruik gestimuleerd wordt en ook alert zijn op het mediagebruik 
zelf.  
Er lijken maatschappelijk binnen het passend onderwijs vier problemen te ontstaan: De toename van 
de problematiek, de samenwerking met jeugdhulp, de achterblijvende financiering en de oplopende 
wachtlijsten bij Jeugdhulp moeten door de gemeenten opgepakt worden. Ook het aantal kinderen dat 
te maken krijgt met complexe gezinssituaties, groeit. Dit vraagt meer handelingssuggesties en 
begeleidingsinzet van leerkrachten.  
De werkdruk stijgt.  Deze ontwikkeling is bekend binnen de gehele onderwijssector. Een reden is de 
toenemende administratieve last in het kader van passend onderwijs. Leerkrachten hebben daarbij in 
de klas meer tijd een aandacht nodig voor de kinderen met een extra hulpvraag. Deze interventies zijn 
nodig naast het al bestaande werk. 
Professionalisering van het personeel is een belangrijke manier om antwoorden te vinden op wat goed 
onderwijs is voor kinderen. Er wordt steeds meer gevraagd van de sociale vaardigheden van 
leerkrachten in de omgang met ouders en kinderen. Passend onderwijs vraagt meer kennis en 
vaardigheden om alle kinderen te begeleiden, vooral daar waar onderwijs en begeleiding maatwerk 
wordt. 
Onze scholen hebben altijd met overtuiging gekozen voor het leerstof- jaarklassensysteem. We zien 

nog steeds de voordelen daarvan. We ervaren ook een aantal knelpunten waarvan we steeds meer 

het gevoel hebben dat deze knelpunten vragen om te stoppen met het oprekken van dit systeem. Het 

uitgaan van de gemiddelde leerling brengt ook mee dat kinderen daarvan afwijken en hoe adapteer je 

daar goed op. Leerstijlen van kinderen verschillen en hoe vang je dat op in dit systeem? Leerkrachten 

moeten nu binnen het leerstofjaarklassensysteem voor sommige kinderen individueel enorm 

adapteren om aan te sluiten op de leerbehoeften van kinderen. De bereidheid is er altijd wel, maar de 

rekbaarheid neemt af om dit te realiseren als het aantal kinderen die een speciale aanpak vragen 

toeneemt. Dat geeft leerkrachten ook een faalgevoel soms. We vinden het van belang om te zoeken 

naar een opvolgend onderwijsconcept, waarbij een aantal verworvenheden van het 

leerstofjaarklassensysteem wel belangrijk blijven. Het is een systeem dat geordend werkt, de leerstof 

logisch geordend aanbiedt en onderwijs mogelijk maakt aan groepen van ongeveer 25 kinderen. Er is 

een leeftijdsgeordende groep, waardoor je leerstof aanbiedt die gemiddeld ook bij de leeftijd past. De 

vraag is of deze zekerheden ook op een andere manier zijn te garanderen. 

Twee werkende ouders wordt steeds meer gemeengoed op onze scholen. Dit heeft consequenties 

voor de organisatie van kinderopvang voor en na en onder schooltijd.  

Op onze scholen werken betrokken collega’s met hart voor de kinderen. Dit is het belangrijkste 

kapitaal van onze scholen.  We zien op de arbeidsmarkt een tekort aan onderwijspersoneel. Onze 

scholen hebben daar tot op heden nog weinig hinder van in de zin van openstaande vacatures. Wel 

vraagt het vinden en binden van personeel meer tijd en aandacht van de directeur-bestuurders. Het 

vinden van voldoende vervangers bij ziekte en verlof is een steeds grotere uitdaging.   

Onze scholen worden in 2020 verbouwd en gerenoveerd. De ambitie is dat beide scholen kunnen 

doorgroeien naar integrale kind centra met voldoende mogelijkheden voor peuterspeelzaal en BSO. 

Beide scholen zullen zo duurzaam mogelijk worden gebouwd. De mate waarin dit zal gebeuren is 

onder andere afhankelijk van de gemeentelijke financiering. 
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SWOT-analyse 
In de voorbereiding is een SWOT-analyse opgesteld, deze heeft met name betrekking op de 

samenwerking van de beide scholen en het leiderschap: 

SAMENWERKING BEIDE SCHOLEN 

Sterk:  Zwak: 
- Grote verbondenheid en verbondenheid 

op identiteit; 
- Stereotypering t.o.v. elkaar verminderd; 

samenwerking tussen directeuren goed;  
- Consistent, gedegen 
- Samenwerking: Gezamenlijk personeels- 

en identiteitsbeleid; 
- Verschillen in school klimaat en uniciteit  
- Twee directeuren met verschillende 

achtergronden en zelfde passie; 
- Sterke praktische christelijke identiteit  
- Sterke positionering bij gemeentelijk 

overleg; 
- Geografisch goed verdeeld over 

Waddinxveen; 
- Rust, orde en structuur. 

 
 

- Teams zien idealen nog niet van 
samenwerking; 

- Er zijn geen op elkaar afgestemde 
onderwijsprocessen; 

- Uiteindelijk is directeur loyaal aan eigen 
team; Keuzeprocessen nu autonoom, 
waardoor op zelfde problemen (bijna) 
zelfde oplossingen komen en dubbel 
werk; 

- Informele cultuur, ‘Wij doen het beste, 
wij doen het goed met elkaar 

- Elkaar aanspreken is best nog lastig; 
- We zijn bezig met hard werken en te 

weinig bezig met lange termijn doelen; 
- (Nog) geen heldere structuur tussen en 

in MT’s  
- Er wordt te weinig gebruik gemaakt van 

wederzijdse kennis en kunde; 
- Te weinig maatschappelijk naar buiten 

gericht. 
 

Kansen: Bedreigingen 
- Imago verhogend als we samenwerken; 
- Verschillen zijn in te zetten voor leren; 
- Passend onderwijs is uitdaging; 
- Overleven als scholen in de toekomst 

betekent eerst goed afgestemd zijn en 
blijven zodat je in de toekomst als het 
nodig is samen kunt gaan; 

- Portefeuilles MT-leden op basis van 
kwaliteiten en uitdagingen; 

- Onderwijsontwikkelingen samen op 
pakken; Meer onderling gebruik van 
kwaliteiten van directeuren en team; 

- Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in wijk; 

- Mensen binden aan onze scholen;  
- Versterken en consolideren van goede 

resultaten van de scholen. 
 

- Teamculturen botsen soms op 
professionele communicatie; 

- Samen is geen hot item en wordt 
gevoeld als energieverlies; 

- We zijn ver in hulpverlening, dat geeft 
ook werkdruk.  

- Onderwijsontwikkeling in combinatie 
van verschillende teamculturen. 

- Verschraling van onze identiteit; Tegen 
elkaar uitspelen van beide scholen; 

- Groei van onze scholen en druk 
daardoor druk op helder 
identiteitsprofiel. 

 

 

 

 



 
6 

Leiderschap (beide directeuren samen) 

Sterk:  Zwak: 
▪ Relationeel 
▪ Ondernemend  
▪ Gericht op ontwikkeling 
▪ Procesgericht  
▪ Persoonlijk leiderschap  
▪ Planmatig. 

▪ Onderwijskundige kennis 
▪ Wil soms te snel 
▪ Tijd goed verdelen  
▪ (Te) breed takenpakket 
▪ Prikkelgevoelig/impulsief. 

Kansen: Bedreigingen 
▪ Netwerken 
▪ Gerichtheid naar buiten 
▪ Integraal Kind Centrum ontwikkelen 
▪ Groeien als proces verantwoordelijke 
▪ Bieden van groei en kansen aan 

medewerkers  
▪ Gespreid leiderschap. 

▪ Te brede taaktoedeling 
▪ Nieuwe ontwikkelingen oppakken  
▪ Visie uit vizier  
▪ Te veel managen i.p.v. leiderschap 

tonen. 
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1. Onderwijs en vorming 
 

Intro 
Onze missie is dat kinderen zich ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers. Door te 

weten welke talenten ze hebben en hoe ze die in kunnen zetten in Gods Koninkrijk zijn ze van grote 

waarde voor de maatschappij. In de schoolplannen en daaruit voortvloeiende jaarplannen zal deze 

ambitie nader worden uitgewerkt per school.  Er zijn echter ook collectieve idealen. Daar willen we 

meer gebruik gaan maken van elkaars kennis en kunde en komen tot synergie tussen beide scholen. 

 Doel en ambitie  
Onderwijs leidt niet op voor vandaag, maar voor morgen. Veranderingen in de wereld zijn van alle 

tijden, maar lijken wel steeds sneller te gaan. Wanneer we streven naar goed onderwijs is het soms 

nodig dat we aanpassingen doen aan onze onderwijsconcepten. Een onderwijsconcept bestaat uit 

verschillende dimensies waarop er andere keuzes mogelijk zijn. Wij onderscheiden er hier 14. 

Identiteit is daarbij een leidend uitgangspunt bij alle onderdelen van ons onderwijsconcept.  Achter de 

14 dimensies staat met een pijl de beweging geduid die we willen maken. Per school wordt dit nader 

uitgewerkt in schoolplan en daaruit volgende jaarplannen.  De mate waarin we opschuiven is per 

school en per dimensie verschillend. 

 

Verder is het van belang om te komen tot een nauwkeurige timing van de beleidsdoelen. Het doel 

daarbij is dat daar waar meerwaarde uit samenwerking is te halen, we dit ook doen zo maken we 

gebruik van elkaars kracht. 
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Streven is dat elk team haar eigen beleidsaccenten legt en waar er synergie te halen is zullen we meer 

kennis gaan delen en (leer)processen collectief gaan vormgeven. Dit hangt samen met het proces van 

komen tot gespreid leiderschap zoals dat in hoofdstuk 5 wordt verwoord.  

Identiteitsaspecten 
De nadruk op individuele ontplooiing in onze samenleving mag niet leiden tot meer individualisering in 

onze scholen. Daarom is samenwerkend leren vanuit christelijk perspectief van essentieel belang. Niet 

voor niets hebben we bij de dimensies mensbeeld en sociale vorming de peilen precies de andere kant 

op staan. Als de scholen groeien moet de focus zijn om duidelijk te blijven in het gezag. Anderzijds 

willen we kinderen meer ruimte geven en hen meer verantwoordelijk maken voor hun eigen 

leerproces. Leerkrachten en directie hebben hierin een voorbeeldfunctie: ze zijn dienende en 

duidelijke gezagsdragers. Leiderschap en verantwoordelijkheid is een collectieve 

verantwoordelijkheid. Als we spreken over gezag en tegelijkertijd over verantwoordelijkheid leren 

nemen door kinderen dan zijn beide nodig. Als gezag ertoe dient dat kinderen tot bloei komen door 

zelf leerprocessen aan te gaan, dan is dat dus die noodzakelijke autonomie voor kinderen onder 

waardevolle en dienende, bezielende en duidelijke leiding van een leerkracht. Zo zijn we met elkaar 

een leergemeenschap. 

Toetsing en verantwoording 
De output van ons kwaliteitszorgsysteem geeft een goed beeld; 
De inspectie scoort deze beleidsaspecten minimaal als voldoende; 
 

Relevante documenten 
▪ Schoolplan 

▪ Jaarplan 

▪ WMK-rapportages 
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2. Kwaliteitsontwikkeling 
 

Intro 
Werken aan goed onderwijs aan de kinderen die ons door ouders zijn toevertrouwd vraagt om 
maximale zorg voor de kwaliteit van het geleverde werk. Dat betekent systematisch en planmatig 
werken aan de realisatie van de doelstellingen zoals vastgelegd in het schoolplan en het jaarplan. Op 
transparante wijze meten, monitoren en verantwoorden we zowel in- als extern datgene wat we 
doen. Daarbij zijn we ons bewust dat wat zich laat meten veelal een beperkte weergave van de 
werkelijkheid is. Daarom gebruiken we naast kwantitatieve instrumenten, zoals vragenlijsten, ook 
kwalitatieve instrumenten, zoals bijvoorbeeld interviews. Ons streven is niet alleen te waarderen wat 
we kunnen meten, maar vooral datgene te meten wat we waarderen. Ons kwaliteitsbeleid is geen 
kwestie van alleen toetsresultaten beoordelen, maar omvat alle facetten van ons werk. 
 

Doel en Ambitie 

• Het meten, monitoren en verantwoorden van kwaliteit is geen doel op zich, maar draagt bij aan de 
ontwikkeling van onze scholen, alsook die van de individuele werknemer. 

• Onze teams hebben op alle beleidsgebieden SMART geformuleerde doelstellingen geformuleerd. 

• Door beide teams wordt over het geheel van een beleidsperiode cyclisch kwaliteitszorg toegepast, 
deze voltrekt zich volgens de zogenaamde PDCA-cyclus en bestaat uit een zogenaamde kleine- en 
grote cyclus.  

o De kleine cyclus betreft de periodieke monitoring van de lopende processen zoals in het 
jaarplan beschreven, deze is ook vraag gestuurd vanuit de leerteams.  

o De grote cyclus bestaat voornamelijk uit onderzoeken die de organisatie als geheel 
betreffen. Hierbij gaat het, extern, om de tevredenheid en herkenbaarheid binnen de 
Hervormde gemeenten en overige achterban kerken en intern, om de tevredenheid van de 
medewerkers. 

• De Plan Do Check Act-cyclus bestaat uit de volgende stappen:  
o Vaststellen behoefte dan wel verplichting tot onderzoek. 
o Onderzoeksinstrument vaststellen. 
o Data verzamelen. 
o Data verwerken en analyseren. 
o Data terugkoppelen aan vertegenwoordiging van de respondentengroep. 
o Rapportage opstellen en presenteren. 
o Verbeterplan opstellen, 
o Verbeterplan uitvoeren, monitoren en verantwoorden. 

• Zorg voor kwaliteit behoort tot de houding van iedere werknemer en is tegelijk een gezamenlijk 
gedragen verantwoordelijkheid, waarbij we elkaar stimuleren het beste van onszelf te geven. 

• De waardering voor kwaliteit wordt vooraf vastgesteld op basis van wat redelijkerwijs van de 
betreffende onderzoekspopulatie verwacht mag worden.  

 

Als er meer nadruk komt te liggen op de leerteams, op het collectief ontwikkelen en koers bepalen en 

met vallen en opstaan leren met elkaar, dan moet het kwaliteitszorgsysteem hierop worden ingericht. 

Dit betekent dat er twee kwaliteitszorgcycli worden ontworpen: Eén cyclus die zorgt dat alle 

elementen van goed onderwijs met enige regelmaat gemonitord worden en teaminformatie oplevert 

die leidt tot bijstellen waar nodig op grond van indicatoren.   

De andere cyclus is vraag gestuurd vanuit de leerteams. Als het team samen verantwoordelijk is voor 

de kwaliteit is er ook de verantwoordelijkheid per leerteam om de relevante gegevens te verzamelen 

en zelf te analyseren. Dan kunnen er dus aspecten van kwaliteit onderzocht worden, passend bij het 

onderwerp waaraan de leerteams werken. We gaan hiervoor aan de slag met WMK (werken met 

kwaliteitskaarten) dat nu in Parnassys is ingebouwd. Voor de toezichthouder betekent dit o.a. dat dit 

systeem ook heel andere informatie genereert dan nu het geval is. Het kwaliteitszorgsysteem zal 
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worden ingericht zo dicht mogelijk op de 15 benoemde elementen en de te kiezen schoolplandoelen 

en de ontwikkelthema’s van de leerteams.  

Toetsing en verantwoording 
Eens per 4 jaar wordt het Leerlingtevredenheidsonderzoek het medewerkertevredenheidsonderzoek en 

het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Met de uitkomsten hiervan worden kwalitatieve 

verbeteringen doorgevoerd ten aanzien van onderwijsbeleid. Deze verbeteringen zijn meetbaar via 

Werken Met Kwaliteit in ParnasSys. Verbeteringen in ons onderwijs moeten passen bij onze 

onderwijsvisie en zodoende realistische doelen opleveren. 

 

Mandaat directeur-bestuurder 
Het bestuur is binnen de marges van genoemde doelstellingen bevoegd tot het bepalen van de 
inrichting en aanpak van een systeem voor kwaliteitszorg met inachtneming van de volgende 
aanvullende beperkingen: 

• Hij zal binnen de organisatie niet nalaten kwaliteitsbewustzijn te bevorderen en binnen de marges 
van genoemde doelstellingen een transparante cultuur scheppen waarbij aandacht voor en 
gesprek over kwaliteit vanzelfsprekend zijn; 

• Hij past geen systematiek toe die overbodig, achterhaald of omstreden is; 

• Hij streeft naar een systeem dat de onderscheidende kenmerken van het LCJ maximaal zichtbaar 
maakt. 

 

Identiteitsaspecten 
We beseffen dat we als school een bijdrage leveren aan het ‘helpen onderwijzen’ over wat God ons 

geopenbaard heeft in de Schrift. Dat brengt met zich mee dat we ons werk graag zorgvuldig, met 

liefde en kwalitatief goed willen uitvoeren. Dat we ons bewust zijn dat vorming een belangrijk 

onderdeel is van wat we doen met kinderen. Het gaat niet alleen om leeropbrengsten. Dat brengt ook 

met zich mee dat we in ons kwaliteitsbeleid ons ervan bewust zijn dat kwaliteit zich niet laat vangen in 

de hoogte van de toetsuitslagen en dat er veel gebeurt dat alleen kwalitatief te beschrijven is. 

Kwaliteitsbeleid dient de focus te houden op alle kwaliteitsaspecten en rekening te houden dat lang 

niet alles meetbaar is. Kwaliteitsbeleid dient ook ondersteunend te zijn aan de niet meetbare kant van 

ons werk.  

Relevante documenten 
▪ Schoolplan 

▪ Jaarplan 

▪ Onderwijskundig jaarverslag 

▪ Jaarverslag  

▪ Kwaliteitsrapportage WMK 

▪ Oudertevredenheidsonderzoek 

▪ Leerkrachttevredenheidsonderzoek 

▪ Leerlingtevredenheidsonderzoek 
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3. Personeel en organisatie, leiderschap en governance 
 

Intro 
“Je kunt een mens niet iets leren; je kunt hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf”. Deze 

wijsheid van Galilei toont aan dat het investeren in de ontwikkeling van mensen en organisaties 

cruciaal is. We voeden graag de nieuwsgierigheid van onze medewerkers en moedigen hen aan om na 

te denken over wat hen drijft en hun talent uit te bouwen. Het leiderschap dat we daarbij tonen wordt 

gekenmerkt door stimuleren, uitdagen en vertrouwen geven. Wanneer dit binnen de kaders van 

duidelijke afspraken gebeurt, is het mogelijk een stabiele organisatie te bouwen die klaar is voor de 

toekomst. 

Doel en ambitie 
Het is ons doel om goed opgeleide en bekwame personeelsleden te hebben. Medewerkers 
ontwikkelen zichzelf als persoon en professional in het nastreven van de gezamenlijke ambities en 
doelen van iedere school. Zij zijn zich bewust van hun toegevoegde waarde door hun persoonlijk 
ervaring en expertise in te zetten ten dienste van de schoolvereniging. 
 
Onze ambitie is om een aantrekkelijke werkgever te zijn door een prettig werk- en leerklimaat te 
creëren waarbij aandacht is voor de (ontwikkeling van de) individuele werknemer. Daarbij hebben we 
oog voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. Kernwoorden in onze organisatiecultuur 
zijn: verantwoordelijkheid, verbondenheid, leren, feedback, transparantie en samenwerking.  We 
ontwikkelen een meerjarenformatieplan waarin we rekenen met groei en krimp van de scholen.  

Om toekomstbestendig onderwijs te kunnen geven is het nodig dat medewerkers zich verder 
professionaliseren. Dit wordt vastgelegd in een scholingsplan waarbij de focus ligt op het 
professionaliseren op de volgende gebieden: ouderbetrokkenheid en passend onderwijs.  

Verder zetten we in op het uitwisselen van aanwezige kennis en vaardigheden. Dit kan door middel 
van collegiale visitatie en intervisie. Daarnaast zijn we een opleidingsplek voor aanstormend 
onderwijstalent. We stimuleren multifunctionele inzet van onderwijs- en zorgpersoneel om inclusief 
onderwijs vorm te geven. 

Omdat bekwame (inval)leerkrachten nodig zijn, is het ons doel om een netwerk van invalleerkrachten 
op te bouwen.  

Verder willen we in de voorliggende planperiode een besluit nemen of we willen toegroeien naar de 
erkenning van SAM-school. (Het partnerschap Samen in ontwikkeling (SAM) is een opleidingsschool 
van ruim zeventig basisscholen en Driestar hogeschool. Maar SAM is ook samen onderzoek doen, 
samen verder leren en samen staan voor kwaliteit.) 

Governance 

Voor goed onderwijs is goede governance nodig. Beleid en regels ontwikkeld door het bestuur, onder 

controle van toezichthouders. De samenwerking tussen bestuur en toezicht valt of staat met de juiste 

balans: tussen controle en vertrouwen, tussen vrijheid en begrenzing. Goed toezichthouden kan alleen 

als je weet waarop je toezicht houdt.  

Het bestuursmodel zoals we dat hanteren met volledig gemandateerde directeur-bestuurders is nog 

in ontwikkeling. Daarom stellen we ons ten doel het invoeren en hanteren van eenduidige benaming 

van functies en taken.  

Om effectief en efficiënt te besturen ambiëren we een duidelijke portefeuilleverdeling waarbij per 

portefeuille toezichthouder(s) zijn gekoppeld.  Om onze kennis en vaardigheden te vergroten 

participeren we in een lerend netwerk met andere schoolbesturen. We volgen de ontwikkelingen in 
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het onderwijs door scholing, training, bijwonen van congressen en bijeenkomsten en het lezen van 

vakliteratuur.  

Leiderschap 

Als twee scholen onder één bestuur hebben we het voordeel dat twee teams meer weten dan één 

team. Van die kennis willen we gebruik maken. Kennisdeling zal niet alleen moeten plaatsvinden 

tussen beide directeur-bestuurders, maar ook in het middenkader en uiteindelijk op de werkvloer. Dat 

betekent dat alleen een strategische, formele wijze van aansturen niet voldoende is om tot effectieve 

kennisdeling en samenwerking te komen. De combinatie van directeur-bestuurder en een model van 

strategisch- formeel leiderschap maakt dat er te veel verantwoordelijkheden bij de directeur-

bestuurders komt te liggen. Daarom is gekozen om te ontwikkelen van strategische sturing naar een 

model van gespreid leiderschap. Dit betekent een stapsgewijze ontwikkeling van het delen van 

verantwoordelijkheden in de organisatie. De beweging is zowel top-down als bottom-up: top-down in 

het toekennen van verantwoordelijkheden en invloed (leiderschap), Bottom-up in het tonen van 

informeel leiderschap en het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheid.  

Deze vorm van leiderschap maakt het mogelijk dat professionals steeds meer met elkaar bepalen wat 

de juiste onderwijskundige koers van de school is.  

Ten slotte zullen we aspecten van gespreid leiderschap uitwerken in de teams. Dit brengt het werken 
met leerteams met zich mee en ook zullen we de vergadercultuur verder reduceren en ombuigen naar 
effectieve korte collectieve leermomenten en briefings die direct aan de lespraktijk en thema’s van de 
leerteams gekoppeld zijn. 

Identiteitsaspecten 
Medewerkers van onze vereniging zijn geloof(over)dragers. Daarom verwachten we van hen dat ze 

leven op een Bijbels levensfundament. Om die reden hanteren we een duidelijk (aanname)beleid 

waarin (aspirant) medewerkers voldoen aan de benoemingscriteria. In de identiteitsnota zijn vaste 

kaders beschreven. Een integere en betrouwbare houding jegens het gevoerde beleid is onze basis. 

We willen open en transparant zijn; We willen onze Heere Jezus proberen te volgen in Zijn 

zachtmoedigheid en nederigheid, zonder onduidelijk te zijn over wat we van elkaar verwachten. We 

zijn aanspreekbaar op ons gedrag en bereid verantwoording af te leggen. Feedback wordt ontvangen 

en verwerkt. We stellen ons kwetsbaar op om veiligheid te creëren.   

Bij ieder functioneringsgesprek wordt gesproken over de praktijk van het christen zijn op onze 

scholen. 

Toetsing en verantwoording 
Er is een balans tussen ervaren en startende medewerkers in het onderwijs. Deze balans wordt 
weergegeven in de jaarlijkse personeelsrapportage welke wordt besproken in de bestuursvergadering. 

We hebben deskundige medewerkers waarbij empathisch vermogen en goede contactuele 
eigenschappen belangrijke vaardigheden zijn. Dit wordt getoetst tijdens functionerings- en 
waarderingsgesprekken. 

Er zal een medewerker tevredenheidonderzoek worden uitgevoerd. De resultaten hiervan worden 
besproken in de teams. Actiepunten hieruit zullen uitgevoerd worden waarna verantwoording 
plaatsvindt binnen de jaarlijkse personeelsrapportage aan de toezichthouders. 

Door middel van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid. Daarnaast 

wordt er door de nauwe samenwerking met andere schoolbesturen reflectie toegepast. 
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Relevante documenten 
▪ Meerjaren-formatieplan 
▪ Scholingsplan  
▪ HRM-rapportages 
▪ Benoemingscriteria Hervormde scholen te Waddinxveen 
▪ Identiteitsnota 
▪ Jaarverslag  

▪ Handboek administratieve organisatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14 

4. Financiën 
 

Intro  
Een gezonde financiële huishouding is voor iedere organisatie cruciaal. Zo ook voor de onze. Daarom is 

het noodzakelijk dat we hierin heldere doelen voor ogen stellen. De komende jaren zullen worden 

gekenmerkt door grote financiële uitdagingen. Dat vraagt kennis, kunde en een duidelijke 

bedrijfsvoering. 

Doel en ambitie 
Omdat we een duidelijke relatie willen hebben met onze organisatiedoelstellingen en het financieel 

beheer maken we een meerjarenbegroting. Hiermee maken we meerjarige effecten van keuzen en 

externe omstandigheden zichtbaar. Zo kunnen we beter sturen op resultaten en doelstellingen. 

Om een financieel gezonde schoolvereniging te blijven, zorgen we ervoor dat beide schoolgebouwen 

na de renovatie een verantwoorde en sluitende exploitatie hebben.  

Snelle groei van een school levert financiële risico’s op. Onze scholen groeien en stabiliseren. De 

leerling populatie is behoorlijk in beweging door de komst van de wijk Triangel. Dat heeft direct 

invloed op de leerling groei van de Rehobothschool en indirect op de Bethelschool. We actualiseren 

onze cijfers De belangrijkste manier om die risico’s te beheersen is om goede tegenspraak te 

organiseren.  Om die reden bespreken we financiële rapportages met toezichthouders en (G)MR. 

Identiteitsaspecten 
Bij het voeren van financieel beleid volgen we de geldende wet- en regelgeving. We willen een goede 

rentmeester zijn en rekenschap afleggen van het gevoerde financiële beleid. Een transparante wijze 

van werken past bij de Bijbelse visie. We moeten wijs met ons geld omgaan. We moeten geld 

uitgeven, maar op een omzichtige en beheerste manier. We willen ons geld gebruiken om anderen te 

helpen, maar met onderscheidingsvermogen en geleid door Gods Geest. We passen consequent het 

twee-paar-ogen-principe toe bij alle financiële processen en betalingen. 

Toetsing en verantwoording 
Onttrekkingen uit het eigen vermogen vinden alleen plaats op basis van de eisen welke zijn opgesteld 

in het document ‘protocol aanwending overtollig vermogen’.  

Investeringen zijn altijd gericht op vergroting van de kwaliteit van het onderwijs. Een investering wordt 

onderbouwd met een schriftelijke verantwoording.  

De planning en control cyclus is transparant en helder omschreven. Kwartaal en jaarrapportages 

worden besproken volgens de cyclus welke is opgenomen in de bestuursagenda. Tijdens deze 

vergaderingen vindt verantwoording van het financiële beleid plaats door de beide directeuren-

bestuurder. 

Relevante documenten 
▪ Meerjaren begroting 

▪ Jaarrapportages 

▪ Kwartaalrapportages 

▪ Protocol aanwending overtollig vermogen 

▪ Beoordeling vermogenspositie en financiële risico’s NHS Waddinxveen 
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5. Huisvesting en beheer 
 

Intro 
Goede huisvesting met een fijn klimaat bevorderen de onderwijskwaliteit en geven een plezierige 

werkomgeving. Voor twee toekomstbestendige scholen is het nodig dat er een goede 

planontwikkeling is. Een goed beheer daarvan maakt het mogelijk dat onze vereniging een gezonde 

exploitatie nastreeft. 

Doel en ambitie 
In 2020 realiseren beide scholen gerenoveerde gebouwen die nieuwe mogelijkheden bieden voor 

doorontwikkeling van het huidige onderwijsconcept naar een opvolgend concept. Bij de ontwerpen 

hebben we vanuit een toekomstig onderwijsperspectief de architecten aan het werk gezet. In deze 

schoolgebouwen: 

- Zijn er voldoende mogelijkheden om het onderwijsconcept te vernieuwen; 

- Zijn er voldoende mogelijkheden voor andere groeperings- en organisatievormen van 

groepen; 

- Zijn er allerlei mogelijkheden om kinderen in groepjes of individudeel te begeleiden; 

- Is er voldoende ruimte om te functioneren als een integraal kind centrum; 

- Is er voldoende ruimte voor collectieve viering; 

- Is er voldoende mogelijkheid om creatieve activiteiten vorm te geven; 

- Is er voldoende mogelijkheid om tot rust te komen als er zich overprikkeling voordoet; 

- Is de digitale infrastructuur up-to-date; 

- Is er voldoende rust- en werkruimte voor het personeel; 

- Is de sociale veiligheid en transparantie gewaarborgd; 

- Is het beheer betaalbaar en efficiënt uitvoerbaar; 

- Zijn duurzaamheidsaspecten op een zo hoog mogelijk niveau uitgevoerd binnen de 

mogelijkheden die de gemeente biedt; 

- Is het beheer geregeld middels een digitale applicatie die gekoppeld is aan een actueel 

meerjarenonderhoudsplan; 

- Zijn er mogelijkheden voor de wijkbewoners en toeleverende kerken om de school voor 

andere activiteiten te gebruiken; 

- Voelen kinderen zich gezien, is er warmte en gezelligheid, en zijn er geen rommelplekken.  

 

Identiteitsaspecten 
Onze schoolgebouwen zullen transparant en open zijn. Op die manier zullen we sociaal veilige 

gebouwen hebben waarin goed geleerd kan worden. Dit is nodig om een optimaal leerklimaat te 

hebben waarin kinderen zich thuis voelen en veiligheid en warmte ervaren.  

Toetsing en verantwoording 
Aan de hand van opgeleverde renovatieprojecten en bijbehorende exploitatieplannen kunnen we 

toetsen of de scholen een gezond (financieël) beheer hebben.  

Relevante documenten 
▪ Bouwplan en exploitatieplan scholen  

▪ Meerjarenonderhoudsplan 


