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“Als je de richting van de wind niet kunt veranderen, 

verander dan de stand van je zeilen.” 

 

(H. Jackson Brown Jr., Amerikaans schrijver, 1940-) 
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VOORWOORD 

Dagelijks zetten onze leerkrachten, directies en onderwijsondersteuners zich 

in voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van SPCO Groene Hart 

(SPCO). We zijn met elkaar trots op ons onderwijs en op onze resultaten. 

Tegelijk weten we dat we steeds kritisch moeten blijven kijken naar wat we 

onderwijzen en de manier waarop we het onderwijs aanbieden. We zijn dan 

ook voortdurend bezig om dat te optimaliseren. 

Vanuit onze drijfveer om het onderwijs blijvend te verbeteren, hebben we in 

meerdere sessies nagedacht over onze volgende stap. Dat deden we samen 

met vele partners (ouders, vertegenwoordigers van het voortgezet 

onderwijs, kerken, kinderopvang, pabo) en deskundigen.  

Tijdens een voorbereidende sessie vertelde een van die deskundigen, Paul 

Rulkens, een verhaal over een Engelse bondscoach die met zijn team roeiers 

bezig was met de voorbereiding op de Olympische Spelen in Sydney in 2000. 

De roeiers van de roeiboot ‘mannen acht’ stonden er niet zo goed voor. Het 

zou lastig worden om de zo geambieerde gouden medaille te halen. De 

bondscoach en zijn roeiers bedachten een plan en bij alle ideeën stelden ze 

de vraag: “Maakt het de boot sneller?” Als het antwoord hierop ‘ja’ was, 

namen ze het idee over. Was het antwoord ‘nee’, dan werd het idee 

verworpen. Zo hielden ze focus op hun doel: steeds sneller worden, zodat ze 

de gouden medaille konden halen. Deze focus hielp en tijdens de Olympische 

Spelen sleepten de ‘mannen acht’ de gouden plak in de wacht. 

Deze focus hebben wij ook. In de afgelopen periode, waarin we keuzes 

maakten voor de komende jaren, hebben we onszelf steeds de vraag gesteld: 

“Maakt dit ons onderwijs beter?” Dit leverde zeer interessante gesprekken 

op. Als het antwoord op de vraag ‘ja’ was, omarmden we het idee en namen 

we het op in voorliggend koersplan. Was het antwoord ‘nee’, dan legden we 

het idee naast ons neer. 

Dit koersplan weerspiegelt de opbrengst van dit inspirerende traject: een 

plan dat bestaat uit ideeën die ons gaan helpen het onderwijs nog beter te 

maken en focus te houden in de komende jaren. 

Ik wens u veel plezier en vooral ook inspiratie toe bij het lezen van ons 

koersplan en nodig u van harte uit om met ons mee te varen. 

Harry de Vink 

Voorzitter college van bestuur SPCO Groene Hart 

 

 

 



 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

INHOUDSOPGAVE 

Inleiding .......................................................................................................... 9 

1. Ons reisgezelschap ............................................................................... 12 

2. Een terugblik ......................................................................................... 15 

3. Het landschap ....................................................................................... 16 

4. Op reis .................................................................................................. 27 

5. Op koers ............................................................................................... 39 

Bijlage 1: resultaten strategisch meerjarenplan 2016-2020 ........................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 

INLEIDING    

Onze samenleving verandert in hoog tempo en daar 

hebben wij in het onderwijs zeker ook mee te maken. De 

veranderingen hebben direct impact op onze leerlingen, 

scholen en naaste omgeving. Bovendien wordt van ons 

als onderwijsorganisatie verwacht, dat we kinderen niet 

alleen begeleiden in de hedendaagse samenleving, maar 

óók voorbereiden op de samenleving van de toekomst. 

Het is dan ook niet meer dan logisch dat we mee 

veranderen. We dienen onszelf en ons onderwijs te 

blijven ontwikkelen om onze leerlingen optimaal te 

blijven begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en 

om hun een stevige basis te bieden voor de toekomst. 

In 2020 loopt het Strategisch meerjarenplan 2016-2020 

af. In dit plan, getiteld ‘Op expeditie naar waarden’, 

benoemden we vijf bouwstenen waarop we ontwikkeling 

wilden realiseren. Het is goed om te constateren dat we 

daar in hoge mate in zijn geslaagd. Iedereen die daaraan 

heeft meegewerkt, verdient een groot compliment.  

Intensief proces 
Nu is het tijd om onze koers opnieuw te bepalen voor de 

periode die voor ons ligt. Daarvoor doorliepen we in het 

schooljaar 2018-2019 met elkaar een effectief proces om 

die koers vorm te geven. Bij dat proces betrokken we veel 

mensen, zowel binnen als rondom de organisatie. Samen 

voerden we een onderzoekende en inspirerende dialoog 

over onze dromen en wensen, over dat wat nodig is en 

over dat wat werkt. We lieten ons daarbij inspireren door 

een aantal experts binnen ons vakgebied en vroegen ook 

ouders en leerlingen wat zij belangrijk vinden.  

De regiegroep, die we voor dit proces samenstelden, 

stuurde het proces aan. Ze bereidde de 

inspiratiebijeenkomsten voor en fungeerde als 

klankbordgroep om de tussentijdse opbrengsten te 

bespreken en aan te scherpen. De regiegroep bestond uit 

de bestuurder, een stafmedewerker, directeuren en een 

leerkracht en ouder uit de GMR. B&T organisatieadvies 

was bij het proces als extern procesbegeleider betrokken. 

Het was een rijk proces, dat niet alleen heeft geleid tot 

voorliggend document, maar ook de basis heeft gelegd 

voor een stevig draagvlak voor de inhoud, waarmee we 

de komende jaren aan de slag gaan. 
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Vier bouwstenen 
De uitkomst van dit proces is vervat in voorliggend 

koersplan. De kern van het plan is gebouwd op vier 

bouwstenen:  

1. Scholen van waarde 
2. De leerkracht maakt het verschil 
3. Gespreid leiderschap 
4. Toekomstgericht onderwijs 
 

Voor elk van die bouwstenen formuleerden we onze 

droom: het wenkend perspectief. Een perspectief dat 

nadrukkelijk over de toekomst gaat. Dat wat we al 

hebben gerealiseerd, is van grote waarde. We behouden 

en koesteren dat, maar nemen we niet op in dit 

koersplan. 

Het wenkend perspectief vertaalden we in ambities, die 

richting geven aan wat we doen. Ze vormen mede ons 

kompas; hieraan toetsen we de komende jaren of we op 

koers blijven. 

Onze reis ligt vooraf niet volledig vast. Scholen hebben 

hierin zelf veel te kiezen en ook in- en externe 

ontwikkelingen kunnen maken dat we onze reisplannen 

wijzigen. Er zijn echter een paar bestemmingen die we 

zeker willen aandoen. Dat zijn onze doelen; die realiseren 

we hoe dan ook. Om scholen toch wat houvast te bieden 

bij het bereiken van die bestemmingen en om te kunnen 

monitoren of we voortgang boeken, maakten we samen 

een reisplan, waarin de verschillende fasen van 

ontwikkeling – etappes – worden benoemd. Onze 

scholen geven hun reis zelf verder vorm. Welke 

bestemming willen zij eerst bereiken? Welk 

vervoermiddel kiezen ze? En wie reist er met hen mee? 

Dat is aan de scholen zelf.  

Richting en ruimte 
Voorliggend plan hebben we bewust een koersplan 

genoemd. We kennen het vertrekpunt, we hebben 

ambities geformuleerd maar het eindpunt ligt niet vast. 

Het plan geeft richting en biedt tegelijk ruimte om 

onderweg bij te sturen. Zo zorgen we dat we flexibel en 

dynamisch kunnen blijven meebewegen. Hierdoor spelen 

we optimaal in op ontwikkelingen in onze omgeving en 

veranderingen van inzicht op ons vakgebied. In de dynamische wereld van 

vandaag de dag is dat van grote waarde.  
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Leeswijzer  
De komende jaren gaan we op reis. Op reis naar nieuwe bestemmingen. Met 

onze ambities en ons geloof als kompas. In dit koersplan beschrijven we 

allereerst het reisgezelschap: wie we zijn en waar we voor staan en gaan. 

Vervolgens blikken we kort terug op het verleden: waar we vandaan komen 

en welke reis we al hebben afgelegd. In hoofdstuk 3 beschouwen we het 

landschap – we staan stil bij relevante ontwikkelingen in onze omgeving en 

in onze organisatie – waarna we in hoofdstuk 4 de reis zelf beschrijven. Dit 

hoofdstuk vormt de kern van het koersplan; hierin staan onze vier 

strategische bouwstenen en delen we onze dromen voor de toekomst en 

onze ambities en doelen. In het laatste deel – hoofdstuk 5 – leest u ten slotte 

hoe we onze reis organiseren en ervoor zorgen dat we koers houden. 
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1. ONS REISGEZELSCHAP 

SPCO Groene Hart (SPCO) is in 2002 opgericht als een stichting voor 

protestants-christelijk onderwijs en bestaat uit 13 basisscholen in de regio 

Woerden. Onze scholen zetten zich, met de stichting, actief in voor 

kwalitatief goed en waardengedreven onderwijs. Onderwijs waarmee we 

onze leerlingen begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling, een stevige 

basis bieden en daarmee voorbereiden op hun toekomst. Dat doen we 

vanuit een duidelijke identiteit, overtuiging en drijfveren. Die liggen aan de 

basis van ons denken en handelen en zijn bepalend voor de manier waarop 

wij, ook in de komende beleidsperiode, invulling geven aan onze opdracht. 

Onze identiteit: Wie zijn wij?  
SPCO en haar scholen hebben een protestants-christelijke identiteit. De 

verhalen uit de Bijbel en het geloof in Jezus Christus vormen ons 

uitgangspunt. Die vormen de basis van de normen en waarden die we 

uitdragen en naleven. 

Onze christelijke identiteit en de daaruit voortvloeiende waarden geloof, 

hoop, liefde en vertrouwen zijn het vertrekpunt voor ons onderwijs, ons 

handelen en onze omgang met leerlingen, ouders, medewerkers en partners. 

We zien ‘identiteit’ niet als een geïsoleerd kenmerk van onze stichting, maar 

verbinden dit aspect met levensbeschouwelijke en pedagogische 

uitgangspunten, onderwijskundige keuzes en maatschappelijke 

betrokkenheid. Vanuit die waarden zoeken we telkens naar een eigentijdse 

omgang met de protestants-christelijke traditie en doen daarbij recht aan 

diversiteit. 

SPCO herkent zich in de volgende merkbeloften: 

 
Betrouwbaar 
SPCO is betrouwbaar. We komen onze afspraken na en doen wat we zeggen. 

We zijn gedegen in de uitvoering van onze taken en het geven van onderwijs. 

In samenwerking laten we zien dat we betrouwbare partners zijn. Onze 

betrouwbaarheid zorgt ervoor dat we een stabiele organisatie vormen die 

vertrouwen uitstraalt. 

Dynamisch 
SPCO is dynamisch. Ons onderwijs en onze dienstverlening aan de scholen 

ontwikkelen we actief en verbeteren we waar dat mogelijk is. We zoeken 

continu naar wat (nog) beter kan en hanteren actief nieuwe, evidence based 

werkwijzen die directe toepassingswaarde hebben voor ons beleid en ons 

onderwijs. Dat doen we in dialoog met in- en externe partners. We zijn 

gericht op samenwerking met anderen om van elkaar te leren en om onze 

ambities en doelen nog beter te realiseren.  

“Kies voor een 

sterke 

profilering van 

de christelijke 

waarden in het 

onderwijs. Maak 

concreet hoe je 

invulling geeft 

aan de begrippen 

geloof, hoop, 

liefde en 

vertrouwen.”  

(een ouder) 
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Open 
SPCO is open. We zijn transparant over onze werkwijze en geven duidelijk 

inzicht in hoe we beleid voorbereiden en uitvoeren. In de samenwerking met 

anderen geven we aan met welke dilemma’s en kwetsbaarheden we te 

maken hebben.  Alle relevante informatie stellen we tijdig beschikbaar voor 

interne en externe partners. Op die manier leggen we zowel horizontaal als 

verticaal verantwoording af over ons handelen. 

Onze scholen worden ook bezocht door kinderen met een andere 

levensbeschouwelijke of niet-religieuze achtergrond. Iedereen is van harte 

welkom. Ook in die zin zijn we open. Wel vinden we het belangrijk dat de 

uitgangspunten van de stichting en haar scholen worden gerespecteerd. 

Onze missie: Waar staan wij voor?  
Ons onderwijs draagt bij aan een brede ontwikkeling van onze leerlingen, 

waardoor zij later hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. SPCO-

scholen bieden leerlingen ruimte om hun talenten maximaal te ontplooien 

en helpen hen om uit te groeien tot zelfstandige en verantwoordelijke 

burgers. 

SPCO garandeert continuïteit én dynamiek in betrouwbaar protestants-

christelijk basisonderwijs. Aan de basis daarvan staan de waarden vanuit 

onze christelijke identiteit. We willen voor onze scholen, 

samenwerkingspartners en ouders dé professionele en dynamische 

onderwijsstichting zijn in de regio en maken ons sterk voor: 

 een aanbod van kwaliteitsscholen; 

 een professioneel bestuur en een professionele dienstverlening; 

 een actieve inzet voor en samenwerking met lokale en regionale 

partners. 

Onze visie: Waar gaan wij voor?  
Ons onderwijs is onlosmakelijk verbonden met vorming. Naast aandacht 

voor het realiseren van ambitieuze leeropbrengsten, geven we onze 

leerlingen een moreel kompas mee. We willen hen zo goed mogelijk 

voorbereiden op het leven. Dat doen we niet alleen op het gebied van 

kennis, kunde en vaardigheden maar ook de motivatie, het talent en de 

ambitie van de leerling zijn van wezenlijk belang.  

Ons onderwijs daagt leerlingen uit en stimuleert hen om zelf 

medeverantwoordelijk te zijn voor het leerproces. Dit doen we door hen te 

leren verantwoordelijkheid te nemen, actief te leren en samen te werken. 

We willen ruimte geven aan kinderen en medewerkers om talenten te 

ontwikkelen. Zo willen we van betekenis zijn voor onszelf en voor anderen. 

We willen kinderen laten zien wat het betekent om christen te zijn. We zijn 

“Het bestuur is 

succesvol in het 

stimuleren van de 

scholen om zich 

op een passende 

wijze te 

verantwoorden 

naar de ouders en 

met hen de 

dialoog aan te 

gaan.” (Inspectie 

van het 

Onderwijs, 2018) 
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op aarde om in dienst van God te leven en vanuit dat besef zorg te dragen 

voor elkaar en de schepping.  

Tegen deze achtergrond vinden we een nauwe samenwerking met ouders en 

andere partners belangrijk. SPCO ziet ouders als educatieve partners met wie 

we een niet- vrijblijvende samenwerking aangaan in het belang van 

kinderen. Dat vraagt afstemming van wederzijdse verwachtingen tussen 

school en ouders. Ook met partners wordt afgestemd en samengewerkt om 

kansen te benutten voor meer mogelijkheden in de ontwikkeling van 

kinderen.  

Om goed onderwijs te bieden, stellen we hoge kwaliteitseisen aan onze 

professionaliteit. We willen een lerende organisatie zijn, waarin alle 

medewerkers, leidinggevenden en leraren, op basis van reflectie continu 

werken aan eigen ontwikkeling en daarmee aan die van de organisatie. 

Zowel intern als extern vergelijken scholen zich met elkaar met als doel ‘van 

en met elkaar te leren’. Door elkaars talenten te gebruiken en voortdurend 

aan ‘meesterschap’ te werken, richten we onder andere 

leer(werk)gemeenschappen in. Het is onze ambitie vanuit deze visie 

kinderen in de basisschoolleeftijd te onderwijzen. Binnen de stichting 

betekent dat kennis delen en uitwisselen zonder voorbij te gaan aan de 

waarde van de eigen schoolcultuur. We werken krachtig samen aan datgene 

wat ons bindt.  

  

“De betrokkenheid 

van ouders bij 

het beleid is een 

sterk punt binnen 

de stichting.” 

(Inspectie van 

het Onderwijs, 

2018) 
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2. EEN TERUGBLIK 

In het Strategisch meerjarenplan 2016-2020, getiteld ‘Op expeditie naar 

waarden’, stonden vijf strategische bouwstenen centraal, die vertaald waren 

in elf strategische doelen. Met behulp van een roadmap is tijdens de looptijd 

van het vorige meerjarenplan de realisatie van de doelen op alle scholen 

gevolgd. Het schema in bijlage 1 laat zien wat de bouwstenen waren van het 

vorige meerjarenplan, welke doelen we daarbij formuleerden en in welke 

mate we die doelen in de vorige beleidsperiode hebben gerealiseerd. 

We concluderen dat we gemiddeld een goede ontwikkeling hebben 

doorgemaakt. Zo vallen alle SPCO-scholen onder het basistoezicht van de 

inspectie, hebben acht van onze scholen van de inspectie het predicaat 

‘goed’ gekregen, zijn onze medewerkers – in vergelijking met andere 

besturen in het primair onderwijs – bovengemiddeld tevreden, is onze 

personele bezetting in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt nog steeds 

op orde, realiseren we ondanks demografische krimp een groeiend 

belangstellingspercentage en liggen de opbrengsten van ons onderwijs op al 

onze scholen boven de inspectienormen. Onze leerkrachten en andere 

medewerkers verdienen zonder meer een groot compliment. Het is voor ons 

vanzelfsprekend om deze positieve ontwikkelingen een voortvarend vervolg 

te geven. Goed onderwijs vergt immers continu aandacht. De koers die we 

daarbij voor ogen hebben, zetten we uiteen in dit Koersplan 2020. 

  

“Het is een 

prachtige 

prestatie en een 

groot compliment 

waard dat acht 

van de dertien 

scholen het 

eindoordeel goed 

krijgen.” 

(Inspectie van 

het Onderwijs, 

2018) 
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3. HET LANDSCHAP 

In deze contextanalyse benoemen we een aantal ontwikkelingen die we 

momenteel waarnemen. We verwachten dat die invloed hebben op SPCO en 

haar scholen voor wat betreft het onderwijs, het beleid en de aansturing. We 

geven eerst de externe en daarna de interne ontwikkelingen weer die we 

zien. Tot slot geven we betekenis aan deze ontwikkelingen voor SPCO en 

haar scholen.  

Externe ontwikkelingen  

Aandacht voor burgerschap en sociale vorming 

Sociale vorming is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, aldus de 

Onderwijsraad.1 Het behoort tot de wettelijke taak van het onderwijs. 

Kinderen hebben behoefte aan een brede cultuuroverdracht, waaronder 

kennis van tradities en moraal. Deze cultuuroverdracht vormt hun 

persoonlijkheid en bereidt hen tegelijkertijd voor op het functioneren in de 

(democratische) samenleving. Vormend onderwijs reikt kinderen kennis en 

vaardigheden aan en stelt hen in staat de dialoog aan te gaan en hun 

standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen en 

discussies. Scholen en leraren vervullen hierbij een belangrijke rol. De 

Onderwijsraad vertaalt het thema vorming in een aantal opdrachten aan het 

onderwijs, waaronder bevordering van de algemene vorming (het bieden 

van oriëntatie en het uitnodigen tot zingeving) en bevordering van 

burgerschap. De gedachte van algemene vorming is dat scholen leerlingen 

helpen regie te nemen over hun eigen ontwikkeling met als doel een 

waardevol en zinvol leven te leiden. 

Wat betreft het burgerschapsonderwijs constateren zowel de Inspectie van 

het Onderwijs, als het Ministerie van OCW en de Onderwijsraad dat de 

ontwikkeling daarvan de afgelopen jaren stagneert. Zij pleiten voor een 

duidelijker opdracht voor burgerschapsonderwijs en een betere aansluiting 

bij maatschappelijke ontwikkelingen. Achterliggend doel is om verbinding 

met en participatie in onze democratische, pluriforme samenleving te 

bevorderen.2 

Aandacht voor duurzaamheid 

De fossiele brandstoffen raken op. Als maatschappij zijn we op zoek naar 

nieuwe bronnen van energie en moeten we nadenken over herbruikbaarheid 

van producten. De toenemende aandacht voor duurzaamheid, 

                                                           
1 Onderwijsraad. Vorming en burgerschap. Via: onderwijsraad.nl/dossiers/vorming-en-
burgerschap/. Geraadpleegd op 4 juni 2019. 

2 Onderwijsraad (2019). Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van 
educatief Nederland 2019 (pp. 71-72). Den Haag. 

“De School is 

idealiter een 

omgeving waarin 

leerlingen 

uitgenodigd 

worden om waarden 

te delen en 

waarin ze 

ervaring kunnen 

opdoen met het 

ontwikkelen van 

wederzijds begrip 

en respect voor 

elkaars 

overtuiging.” 

(Minister Slob, 

november 2017) 



 

 

 

17 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en gezondheid raakt ook het 

onderwijs. In de curricula van Nederlandse scholen komt meer plaats voor 

het creëren van bewustwording bij leerlingen voor het verantwoord omgaan 

met mens en natuur. 

Lerarentekort en de positie van de leerkracht 

Het primair onderwijs in Nederland krijgt de komende jaren te maken met 

een groeiend tekort aan leraren. Dat tekort komt onder andere door de 

uitstroom van (oudere) leraren en een beperkte instroom in de sector. Ook 

in de regio Utrecht zal het tekort de komende jaren naar verwachting 

toenemen, van 141 fte in 2019 tot 413 fte in 2024. In de regio Utrecht kent 

Midden-Utrecht in 2024 het grootste tekort (171 fte in 2024), maar dit is dan 

ook de grootste arbeidsmarktregio in de regio Utrecht. Om tekorten in 

perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk te kijken naar het aantal 

vacatures in verhouding tot de werkgelegenheid. Ook dan zien we dat 

Midden-Utrecht, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief 

groot tekort zal hebben.3 

Grafiek: Relatieve onvervulde vraag naar leraren4 

 

Digitalisering 

Digitalisering doet steeds meer zijn intrede in het Nederlandse onderwijs. Er 

verschijnen andere leeromgevingen waarin gebruik wordt gemaakt van 

digitale lesmethodes en virtual reality. Ook veranderen leerprocessen en 

                                                           
3 H. Adriaens en P. Fontein (november 2018). De arbeidsmarkt voor leraren primair onderwijs 
2019-2024. Regio Utrecht. CentERdata. 

4 Idem. 
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leerdoelen. Er wordt bijvoorbeeld in toenemende mate aandacht besteed 

aan digitale geletterdheid en mediawijsheid. 

Toenemende kansenongelijkheid 

Gelijke onderwijskansen staan in ons land onder druk.5 Het opleidingsniveau 

van ouders bepaalt sterker dan voorheen de onderwijskansen van kinderen. 

Vergelijken we kinderen met dezelfde intelligentie, dan stromen landelijk 

gezien leerlingen met laagopgeleide ouders vaker door naar een lager 

onderwijsniveau. Ze krijgen lagere basisschooladviezen, die minder vaak 

worden bijgesteld op basis van de eindtoets. 

Er is niet een enkele oorzaak van de opgelopen kansenongelijkheid: het gaat 

om een samenspel van vele zaken. Hoogopgeleide ouders zijn meer 

betrokken geraakt bij de schoolloopbaan van hun kinderen. Zij kiezen 

bewuster en voor betere scholen. Hun kinderen volgen vaker 

schaduwonderwijs6 en krijgen vaker medische indicaties wanneer zij op 

onderdelen achterblijven. Ook leraren en schoolleiders spelen een rol. Zij 

hebben, vaak onbewust, hogere verwachtingen van leerlingen van hoger 

opgeleide ouders.  

Wat betekenen de externe ontwikkelingen voor SPCO? 

Aandacht voor burgerschap 

Scholen zijn in de visie van SPCO belangrijke oefenplaatsen voor 

(wereld)burgerschap en we willen leerlingen toerusten om vanuit bewustzijn 

van hun mens-zijn en een sterk moreel kompas hun plaats in de 

maatschappij te kunnen innemen. De ambities op dit gebied krijgen de 

komende jaren veel aandacht (zie in dit koersplan onder Bouwsteen 1). 

Aandacht voor duurzaamheid 

Duurzaamheid is voor SPCO een belangrijk thema. Vanuit onze christelijke 

levensovertuiging voelen we ons er verantwoordelijk voor dat we zorgvuldig 

en respectvol omgaan met de aarde, die we van God in bruikleen hebben 

gekregen (‘rentmeesterschap’). In dit koersplan hebben we rondom dit 

thema dan ook een ambitie opgenomen (onder Bouwsteen 1). 

                                                           
5 Inspectie van het Onderwijs (2019). De Staat van het Onderwijs 2019. En: Inspectie van het 
Onderwijs (2018). De Staat van het Onderwijs 2016-2017. Via: destaatvanhetonderwijs.nl. 

6 Door ouders bekostigde begeleiding en ondersteuning aan leerlingen, als aanvulling op 
regulier onderwijsaanbod (definitie volgens: W. de Geus & P. Bisschop. (2017). Licht op 
schaduwonderwijs. Onderzoek naar deelname aan en uitgaven voor schaduwonderwijs. 
Utrecht: Oberon. 

 

“Besteed aandacht 

aan kritisch en 

zelfstandig 

nadenken. Leer 

kinderen niet mee 

te lopen met 

anderen, maar 

zelf te kiezen: 

vind ik dit leuk 

of niet? En 

waarom?” 

(een ouder) 
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Lerarentekort en de positie van de leerkracht 

Ook SPCO ervaart de gevolgen van het landelijke lerarentekort. De vervulling 

van vacatures is de afgelopen periode een grotere uitdaging geworden en 

prognoses laten zien dat dit de komende beleidsperiode een uitdaging blijft. 

Tot op heden zijn we erin geslaagd alle vacatures te vervullen, maar op 

openstaande vacatures ontvingen we minder sollicitaties, het duurde langer 

dan voorheen om vacatures in te vullen en incidenteel kwam het voor dat 

we geen vervanging konden organiseren en leerlingen niet naar school 

konden. We constateren ook dat het organiseren van vervanging een 

groeiende druk legt op de organisatie in het algemeen en op onze 

directeuren in het bijzonder. Bovendien voorzien we dat de komende 

periode ook de vervulling van reguliere vacatures een grotere uitdaging 

wordt. 

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt maken het voor SPCO belangrijk om 

extra aandacht te geven aan personeelsbeleid. Een aantal aspecten is met 

name van belang: 

 Uitstekende begeleiding voor nieuwe medewerkers. Die beperkt de 

uitstroom en verhoogt de kwaliteit.  

 Een aantrekkelijke en onderscheidende profilering op de arbeidsmarkt. 

We willen bekendstaan als aantrekkelijk werkgever die medewerkers 

kansen biedt om zich in een stimulerende werkomgeving te blijven 

ontwikkelen.  

 Continuering van ons professionaliseringsbeleid. Dat beleid is gericht op 

de ontwikkeling van talenten en de kwaliteit van ons personeel bepaalt 

voor een belangrijk deel de kwaliteit van ons onderwijs. 

 Aantrekken en binden van studenten. 

Digitalisering 

De scholen van SPCO hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet om 

de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering te volgen. Zo zijn er veel 

digitale lesmethodes in gebruik genomen en hebben alle leerlingen in de 

groepen 5 tot en met 8 een eigen device. We constateren echter ook dat we 

op dit gebied nog meer stappen kunnen zetten. Dat vinden we belangrijk, 

omdat digitale methodes het makkelijker maken om leerlingen directe en 

specifieke feedback te geven, efficiënter en effectiever te differentiëren en 

af te stemmen op de specifieke behoeften van individuele leerlingen.7  

Toenemende kansenongelijkheid 

We zijn ons zeer bewust van de in de afgelopen jaren toegenomen 

kansenongelijkheid in Nederland en we zijn waakzaam op kansengelijkheid 

                                                           
7 Onderwijsraad (2019). Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Stand van 
educatief Nederland 2019 (p22). Den Haag.  
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op onze scholen. Elk kind heten we welkom, elk kind verdient goed 

onderwijs en elk kind krijgt dat ook op onze scholen. Voor ons is dit een 

belangrijke prioriteit en daar zetten we ons met veel energie voor in. De 

doelen die we op dit gebied willen bereiken, worden verwoord bij meerdere 

bouwstenen (zie met name bouwsteen 2).    

  

“De thuissituatie 

van kinderen mag 

niet van invloed 

zijn op hun 

ontwikkelingskans

en.” (Harry de 

Vink, bestuur 

SPCO) 
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Interne ontwikkelingen 

Licht toenemend belangstellingspercentage 

De leerlingenaantallen in grote delen van Nederland dalen. Ook in onze regio 

hebben we daarmee te maken. De prognoses van de gemeenten laten zien 

dat er sprake is van een licht dalende trend (zie grafiek). 

 
 
De laatste jaren zien we dat een groeiend deel van de kinderen in ons 

voedingsgebied voor een SPCO-school kiest. Uit dit toenemende 

belangstellingspercentage leiden we af dat de concurrentiepositie van onze 

scholen licht verstevigt. 

 
 
De verwachting is dat het door de gemeente geprognotiseerde licht 

afnemende leerlingenaantal in ons voedingsgebied voor SPCO in belangrijke 

mate wordt gecompenseerd door de toenemende belangstelling voor SPCO-

scholen. Voorts is de verwachting dat in 2026 het leerlingenaantal 

stabiliseert op circa 2500.  

Zeer tevreden medewerkers  

In oktober 2018 werd in opdracht van het college van bestuur een onderzoek 

uitgevoerd naar de tevredenheid, betrokkenheid en motivatie van onze 

medewerkers. SPCO scoort op alle onderzochte deelaspecten vergelijkbaar 

of hoger ten opzichte van andere scholen/stichtingen binnen het primair 
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onderwijs. Een vergelijking van de scores uit 2018 met die uit 2014 laat zien 

we dat op veel punten verbetering hebben gerealiseerd.  

De medewerkers geven aan over het algemeen zeer tevreden te zijn met hun 

werk in de breedste zin des woords. Ze voelen zich zeer betrokken bij de 

school en bij hun team, zijn zeer trots op hun school, geven aan dat ze – als 

het aan de orde zou zijn - opnieuw voor de scholen van SPCO zouden kiezen 

en voelen zich zeker van hun baan op school. Over de thema’s sfeer, 

directeur, samenwerking, onderwijs, identiteit, werkomstandigheden, 

gesprekkencyclus en persoonlijke ontwikkeling zijn de medewerkers zeer 

tevreden. 

Onderstaande tabel laat zien hoe SPCO in 2018 scoorde ten opzichte van de 

benchmark PO. Ook de scores van het vorige onderzoek worden hierin 

weergegeven. 

 SPCO 2018 Benchmark 
PO 

Afwijking 
van de 

benchmark 

SPCO 2014 

Algemene 
tevredenheid werk  

8,6 8,4 0 8,3 

Sfeer 9,0 8,6 + 8,5 

Directeur 8,9 8,1 ++ 7,8 

Samenwerking 8,5 8,0 ++ 8,2 

Onderwijs 8,4 8,2 0 8,2 

Identiteit 8,4 7,7 ++ 8,1 

Werkomstandigheden 8,3 7,8 ++ 8,0 

Gesprekscyclus 8,2 7,5 ++ 7,8 

Persoonlijke 
ontwikkeling 

8,2 7,6 ++ 8,1 

Inhoud van het werk 8,1 8,0 0 8,3 

Communicatie 8,0 7,3 ++ 7,4 

College van bestuur 7,4 7,0 + 6,9 

Toetsen 7,3 7,1 0 Geen 
gegevens 

Werkdruk 6,0 5,4 ++ 5,7 

 
Als richtlijn bij de interpretatie van de gemiddelde scores op de hoofd- en 

deelaspecten bij medewerkerstevredenheid gebruiken we de volgende 

indeling: 

 gemiddeld 8,2 of hoger: zeer positief/zeer tevreden; 

 7,8 tot en met 8,1: positief/tevreden; 

 7,3 tot en met 7,7: neutraal/redelijk tevreden; 

 6,5 tot en met 7,2: negatief/matig tevreden; 

 6,4 en lager: zeer negatief/slecht/niet tevreden. 

0 geeft aan dat er (vrijwel) geen afwijking te zien is van SPCO ten opzichte van 
de benchmark (vergelijking scholen primair onderwijs). 

+ geeft aan dat SPCO positief afwijkt ten opzichte van de benchmark. 
++ geeft aan dat SPCO zeer positief afwijkt ten opzichte van de benchmark.  

 

“De mensen binnen 

SPCO Groene Hart 

werken op een 

professionele 

manier met elkaar 

samen.” 

(Inspectie van 

het Onderwijs, 

2018) 

“De sfeer op 

school en binnen 

het team is heel 

prettig. Iedereen 

mag zichzelf zijn 

en we helpen 

elkaar als dat 

nodig is. We 

werken heel fijn 

samen.” (Een 

medewerker) 
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Het valt op dat het aspect werkdruk in vergelijking met andere aspecten 

zowel in 2018 als 2014 een relatief lage score heeft, hoewel het thema 

aanzienlijk beter scoort dan de benchmark primair onderwijs. Binnen het 

thema werkdruk zijn medewerkers ontevreden over bijna alle onderscheiden 

stellingen. In de afgelopen beleidsperiode hebben we al diverse 

inspanningen gepleegd om de ontevredenheid over werkdruk te 

verminderen (onder andere door spreiding werkdruk, het vijf-gelijke-

dagenrooster, vermindering van de administratieve last, scholing). Dat 

resulteerde in een stijging van de tevredenheidsscore (van 5,7 in 2014 naar 

6,0 in 2018). Het effect daarvan zien we ook terug in een laag 

ziekteverzuimpercentage (2,8% in 2018). 

Financieel gezond 

Het hoofddoel van SPCO is continuïteit van goed onderwijs waarborgen. Het 

financiële beleid is erop gericht om dit te kunnen realiseren. Daarom is een 

specifiek doel van dit beleid het in stand houden en/of opbouwen van een 

vermogenspositie, waarmee de continuïteit van de scholen kan worden 

gewaarborgd. Om invulling te geven aan dit financiële doel zijn enkele 

indicatoren geformuleerd. Deze indicatoren zijn:  

Weerstandsvermogen 
Deze indicator geeft inzicht in de capaciteit om onvoorziene tegenvallers in 

de exploitatie op te vangen.  

Liquiditeit 
De liquiditeit geeft aan in hoeverre SPCO op korte termijn aan haar 

verplichtingen kan voldoen.  

Kengetal SPCO-norm 2017 2018 

Weerstandsvermogen 13 - 19% 23,9% 24,8% 

Liquiditeit  >1 3,68 3,82 

 

Proactief huisvestingsbeleid samen met gemeenten 

Diverse onderzoeken laten zien dat een aantal van onze schoolgebouwen 

verouderd is. De gebouwen zijn niet of nauwelijks exploitabel in relatie tot 

de beschikbare budgetten. Ook is het binnenklimaat veelal onvoldoende. 

Daarnaast zijn de scholen gebouwd in een tijd dat het onderwijs alleen in 

een klaslokaal plaatsvond; daardoor sluit de functionaliteit van het gebouw 

onvoldoende aan om de onderwijskundige visie te ondersteunen. De vijf 

gemeenten waar onze scholen gehuisvest zijn, onderkennen deze 

problematiek en werken samen met schoolbesturen aan het vernieuwen van 

de diverse schoolgebouwen. Ook met SPCO. Wij waren de afgelopen periode 

nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van de Integrale 
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Huisvestingsplannen (IHP) van de gemeenten Woerden en Bodegraven-

Reeuwijk. In deze gemeenten is in 2018 het IHP in werking getreden en vier 

SPCO-scholen krijgen in de komende vijf jaar een nieuw gebouw.  

Goede samenwerkingsrelaties 

We zijn als stichting met behoud van eigenheid, cultuur en identiteit gericht 

op samenwerking met anderen. Samenwerking moet aan de volgende 

criteria voldoen: 

 het belang van leerlingen blijvend centraal stellen; 

 efficiency, effectiviteit en kwaliteit van onderwijs verder uitbouwen; 

 aantoonbaar meer middelen voor het primair proces beschikbaar stellen; 

 van betekenis zijn voor onze omgeving; 

 van elkaar leren; 

 talenten optimaal inzetten; 

 goed werkgeverschap versterken.  

 
Ouders zijn waardevolle partners. We voeren met ouders de dialoog over 

levensbeschouwelijke, pedagogische en maatschappelijke vraagstukken ter 

ondersteuning en verbetering van het onderwijs. 

Voorts hebben we goede samenwerkingsrelaties met onze ketenpartners 

(onder andere kinderopvang, peuterspeelzaal, voortgezet onderwijs). In het 

belang van de doorgaande lijn in de ontwikkeling van onze leerlingen zullen 

we die waar het past verder uitbreiden.  

Ook werken we samen met Kalisto-boeiend basisonderwijs op het gebied 

van personeel. Deze samenwerking is onder meer zichtbaar in een 

gezamenlijk ontwikkeld studieaanbod voor medewerkers onder de naam 

TOP (Trefpunt Onderwijs Professionals) en in een gezamenlijk ontwikkeld 

begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten (Young Professionals 

Programma). 

Voor de opleiding van nieuwe leraren werken we samen met verschillende 

pabo’s. Onze preferente partner is de Marnix Academie in Utrecht, waarmee 

we een strategisch partnerschap hebben. 

Hoge onderwijskwaliteit, met ruimte voor verbetering 

Onze scholen maken werk van de continue vergroting van hun 

onderwijskwaliteit. De onderwijsopbrengsten liggen op of boven het 

landelijk gemiddelde. Scholen van SPCO zijn zich ervan bewust dat het 

belangrijk is kwalitatief goed onderwijs te realiseren volgens de afgesproken 

normen, en tegelijk is er aandacht voor het emotioneel en sociaal 

welbevinden van kinderen. 
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Tijdens het meest recente onderzoek door de onderwijsinspectie (april 2018) 

verkreeg het bestuur op twee aspecten het oordeel ‘goed’, te weten 

kwaliteitscultuur en verantwoording & dialoog. Daarnaast verkregen acht 

SPCO-scholen het eindoordeel ‘goede school’. Ten slotte zijn op negen 

onderzochte scholen het pedagogisch klimaat, de kwaliteitscultuur en de 

verantwoording & dialoog met ‘goed’ beoordeeld.  

Voor didactisch handelen zijn we onderweg van voldoende naar goed. De 

doelen bij de bouwsteen ‘de leraar maakt het verschil’ dragen daar de 

komende jaren aan bij (zie bouwsteen 2 in dit koersplan). 

Alle scholen van SPCO vallen onder het basistoezicht van de 

onderwijsinspectie. We hebben, met andere woorden, geen enkele school 

waar de kwaliteit onvoldoende is. 

Gespreid leiderschap 

Gespreid leiderschap is een belangrijk beleidsthema voor SPCO. Door 

gespreid leiderschap ligt verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit in 

alle geledingen van de organisatie, hetgeen onverlet laat dat de 

eindverantwoordelijkheid bij schoolleiding en bestuur blijft. 

We hebben de laatste jaren de omslag gemaakt van een top down 

aansturing naar een sturingsfilosofie waarin alle werknemers binnen de 

organisatie hun verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het uitwerken en 

uitvoeren van beleidsonderwerpen. Dit is in alle lagen van de organisatie 

terug te zien. Zo zitten de directeuren nu zelf het directeurenoverleg voor en 

werken zij in werkgroepen aan het uitwerken van de beleidsdoelen. Scholen 

werken met elkaar samen via bovenschoolse professionele 

leergemeenschappen en delen kennis en ervaring met elkaar, zoals 

bijvoorbeeld binnen het netwerk van intern begeleiders. Het bestuur 

verwacht minimaal van de scholen dat ze allemaal werken met professionele 

leergemeenschappen, omdat geen enkele directeur alléén verantwoordelijk 

mag zijn voor de onderwijskwaliteit. Hoe scholen hier vorm en inhoud aan 

geven, is aan henzelf en zij slagen er allen op hun eigen manier in om het 

eigenaarschap voor de schoolontwikkeling laag in de organisatie te leggen.  

Wat betekenen de interne ontwikkelingen voor SPCO? 

Licht toenemend belangstellingspercentage 

Door het licht toenemende belangstellingspercentage hebben we, ondanks 

de demografische krimp, een stabiel leerlingenaantal, waardoor de 

continuïteit van onze scholen – en daarmee van het onderwijs – voor de 

komende jaren gewaarborgd is. 

“Het bestuur 

heeft de 

tegenspraak goed 

georganiseerd en 

besteedt veel 

aandacht aan een 

actieve dialoog 

met in- en 

externe 

partners." 

(inspectie van 

het onderwijs, 

2018) 

“Leerkrachten die 

participeren in 

gespreid 

leiderschap zijn 

minder 

consumenten, zij 

hebben ook een 

verantwoordelijkh

eid." (Een 

medewerker) 



 

 

 

26 

Zeer tevreden medewerkers  

We hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. Als medewerkers 

immers met plezier hun werk kunnen doen, verantwoordelijkheid krijgen, 

hun talenten kunnen inzetten en ervaren dat ze van betekenis zijn, zijn ze 

gemotiveerder en presteren ze beter. Dat komt ten goede aan de kwaliteit 

van het onderwijs en dus aan onze leerlingen. 

Mede om die reden streven we er bijvoorbeeld naar om leerkrachten veel 

ruimte te bieden voor hun vak en hun persoonlijke leiderschap (zie 

bouwsteen 3: gespreid leiderschap). Tevens blijven we er alert op dat we, 

met name voor leerkrachten, de administratieve ballast beperken. Voorts zal 

verlaging van de werkdruk in de uitwerking van dit koersplan wederom een 

plek op de beleidsagenda krijgen. 

Financieel gezond 

Het weerstandsvermogen is hoger dan strikt noodzakelijk, waardoor we voor 

nieuwe investeringen ruimte in de begroting creëren. 

Proactief huisvestingsbeleid samen met gemeenten 

De komende vijf jaar realiseren we vier nieuwe schoolgebouwen. 

Hoge onderwijskwaliteit, met ruimte voor verbetering  

We versterken de didactische vaardigheden van de leerkrachten en de 

didactiek van het onderwijs. De doelen bij de bouwsteen ‘de leraar maakt 

het verschil’ dragen daar de komende jaren aan bij (zie bouwsteen 2 in dit 

koersplan). 

Gespreid leiderschap 

Wij hechten veel belang aan de gezamenlijke invulling van leiderschap in 

onze organisatie en hebben daar in de afgelopen jaren veel stappen in gezet. 

Omdat wij deze stappen willen borgen en op dit gebied nog veel 

mogelijkheden tot ontwikkeling zien, is gespreid leiderschap ook de 

komende jaren een van de bouwstenen van onze strategische koers (zie: 

bouwsteen 3). 
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4. OP REIS 

Vanuit onze basis en rekening houdend met externe en interne 
ontwikkelingen heeft SPCO vier ‘bouwstenen’ gekozen, te weten:  
 
1 Scholen van waarde 

2 De leerkracht maakt het verschil 

3 Gespreid leiderschap 

4 Toekomstgericht onderwijs 

Per bouwsteen hebben we het wenkend perspectief omschreven; dit is onze 

toekomstdroom voor onze leerlingen en ons onderwijs. Een inspirerende 

droom die ons in beweging brengt en gaat over dingen die we nu nog niet 

verwezenlijkt hebben. 

De richting waarin we bewegen, wordt bepaald door de ambities die aan elk 

wenkend perspectief zijn gekoppeld. Die geven richting aan onze 

ontwikkeling en helpen ons om tijdens onze reis regelmatig te toetsen of we 

op koers liggen.  

We hebben ook afgesproken welke concrete doelen we zonder meer willen 

realiseren de komende jaren. Dat zijn de bestemmingen die we allemaal 

aandoen op onze reis. Alle scholen bereiken die bestemmingen. Hoe ze dat 

doen, bepalen ze zelf in hun eigen schoolplannen. De bestemming zelf (het 

‘wat’) staat vast, de weg ernaartoe (het ‘hoe’) niet. 

Voor het bereiken van de doelen is een fasering aangebracht. In een reisplan 

zijn de opeenvolgende etappes beschreven. Het reisplan geeft houvast, maar 

scholen bepalen zelf in welke etappe zij instappen en in welk tempo zij de 

reis afleggen. Scholen zijn immers verschillend en ontwikkelen zich in een 

eigen tempo. 

In dit hoofdstuk beschrijven we de bouwstenen aan de hand van het 

wenkend perspectief, de ambities en de doelen. Per doel wordt ook 

beschreven hoe we de realisatie faseren.   
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Bouwsteen 1: Scholen van Waarde 

Wenkend perspectief 

SPCO biedt waardengedreven onderwijs om leerlingen een kompas en 

mogelijkheden te bieden waarmee zij zich kunnen ontplooien in en bewust 

worden van hun mens-zijn. We verstaan onder bewustzijn van mens-zijn dat 

leerlingen vanuit de Christelijke waarden ‘geloof, hoop en liefde’ een goede 

en verantwoordelijke relatie hebben met zichzelf, met bekende anderen in 

hun naaste omgeving, met onbekende anderen in de maatschappij en met 

het milieu. 

Ambities 

Burgerschap 
 We begeleiden leerlingen bij de ontwikkeling van een eigen moreel 

kompas. Geïnspireerd door de Christelijke waarden ‘geloof, hoop en 

liefde’ ontwikkelen zij inzicht in hoe zij voor elkaar van betekenis zijn en 

kunnen zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan een sociale en rechtvaardige 

samenleving. Leerkrachten zijn goed toegerust (in kennis en 

vaardigheden) om leerlingen te begeleiden bij de ontwikkeling van hun 

eigen moreel kompas. 

 Met onze leerlingen openen we werelden die hen in staat stellen 

zichzelf, de ander en de omgeving te ontdekken, te kennen en te 

begrijpen. De leerlingen geven we verschillende perspectieven mee 

zodat zij kennis kunnen maken en samen kunnen leren leven met 

mensen in andere leef- en geloofswerelden. 

 De school is een oefenplek voor wereldburgerschap. Leerlingen doen er 

kennis op over onze democratische samenleving, oefenen in morele 

oordeelsvorming ten aanzien van gebeurtenissen in de wereld, 

verwerven politieke vaardigheden als discussiëren, debatteren en 

onderhandelen en leren hoe ze invloed kunnen hebben op en actief 

kunnen bijdragen aan de schoolgemeenschap, in de wijk en daarbuiten. 

Kerken, buurtorganisaties, kinderopvangorganisaties en scholen zijn als 

gemeenschappen bij elkaar betrokken en met elkaar begaan. 

Duurzaamheid 
 We verankeren duurzaamheid in onze schoolcultuur en in ons (ethisch) 

handelen. We voelen de verantwoordelijkheid om als rentmeester 

zorgvuldig om te gaan met de schepping. We kennen de doelen op het 

gebied van duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties8, we laten 

ons hierdoor inspireren en we beschouwen het ook als onze 

maatschappelijke opdracht om hieraan bij te dragen. 

                                                           
8 Zie: SDG Charter, een agenda voor de realisatie van de sustainable development goals van 
de Verenigde Naties, op: sdgcharter.nl.  

“Focus op de 

ontwikkeling van 

zelfvertrouwen om 

samen 

ingewikkelde 

problemen op te 

lossen. Ga uit 

van de 

mogelijkheden en 

interesses van de 

kinderen.”  

(een ouder) 
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Doelen en reisplan 

Burgerschap 
Op SPCO-scholen leren kinderen samen te leven met verschillende mensen 

vanuit gemeenschappelijke waarden. Hierdoor kunnen zij opgroeien tot 

zelfstandige, sociale en rechtvaardige burgers. 

 Etappe 1: Een plan maken 

Op stichtingsniveau beschrijven we de burgerschapscompetenties die we 

van belang vinden.  

Elke school ontwerpt een planmatige aanpak om doelgericht te werken 

aan heldere leerdoelen op de burgerschapsdomeinen democratie, 

participatie en identiteit. 

 

 Etappe 2: Uitvoeren 

Elke school werkt planmatig aan burgerschap en laat de kinderen kennis, 

vaardigheden en houding ontwikkelen op minimaal de drie genoemde 

burgerschapsdomeinen. 

 

 Etappe 3: Inzicht verwerven 

Scholen maken inzichtelijk hoe de leerlingen zich ontwikkelen op 

burgerschap. 

 

 Etappe 4: Verankeren 

Burgerschap is zichtbaar en merkbaar in de schoolcultuur. 

 

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen 

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 

Duurzaamheid 

Op SPCO-scholen gaan we bewust en respectvol om met de schepping. 

 Etappe 1: Visie vormen 

We voeren met elkaar, kinderen, ouders en leraren, het gesprek over de 

betekenis van bewust en respectvol omgaan met de schepping. 

Geïnspireerd door de Bijbel geven we hier woorden aan en speken we af 

wat dit betekent voor ons handelen, vanuit onze voorbeeldrol als 

leerkrachten, scholen en stichting. Daarnaast gebruiken we in deze 

gesprekken ook de SDG van de Verenigde Naties. 

 

 Etappe 2: Koppelen aan de praktijk 

De gesprekken uit fase 1 zijn vertaald in concrete acties: in de school en 

binnen de stichting. Deze concrete acties geven scholen richting voor de 

koppeling aan de praktijk. 

 



 

 

 

30 

 Etappe 3: Handelen 

Zowel op de scholen als binnen de stichting handelen we bewust op 

basis van de afspraken die we maakten in fase 1. 

 

 Etappe 4: Verankeren 

Het bewust en respectvol omgaan met de schepping is binnen de 

scholen en de stichting zichtbaar en merkbaar. Het handelen vanuit 

duurzaamheids-overwegingen is geborgd. 

 

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen  

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 
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Bouwsteen 2: De leerkracht maakt het verschil 

Wenkend perspectief 

SPCO staat voor kwalitatief goed onderwijs. We bouwen voort op het 

bestaande, goede fundament van SPCO. We werken vanuit een 

wetenschappelijk onderbouwde visie op leren. Er is een professionele 

cultuur met professionele ruimte en binnen die context reflecteren we 

structureel op ons eigen handelen en verbeteren we dat continu. 

Leerkrachten en leerlingen doen succeservaringen op en zijn daardoor 

gemotiveerd het samen elke dag een beetje beter te doen.  

Ambities 

 We werken vanuit valide en betrouwbare wetenschappelijke inzichten 

voor het didactisch handelen. Iedere leerkracht kan de didactische 

aanpak onderbouwen vanuit deze inzichten. 

 We herijken onze visie op leren. De cognitieve leerpsychologie, waarop 

bijvoorbeeld de theorie van Barak Rosenshine is gebaseerd, gebruiken 

we daarvoor als basis.  

 We bieden een positief pedagogisch klimaat. Binnen de scholen spreken 

we één pedagogische taal. Deze taal stemmen we af in de teams, met de 

leerlingen en met de ouders.  

 We spreken hoge verwachtingen uit naar alle leerlingen en leerkrachten 

en maken ontwikkeldoelen en voortgang voor hen allemaal inzichtelijk. 

Door middel van succeservaringen proberen we elke leerling en 

leerkracht steeds een stap verder te brengen.  

 We hebben kennis van leerlijnen. Die vormen de ruggengraat van het 

onderwijs. We realiseren een ononderbroken ontwikkeling. 

 We benutten de expertise binnen teams optimaal door van en met 

elkaar te leren, zowel binnen de scholen als schooloverstijgend. Het past 

bij de cultuur van onze scholen om elkaar feedback en feed forward te 

geven. 

 We doen onderzoek, zowel in de school als stichtingsbreed. Ook 

bovenschools is expertise beschikbaar, die is gebaseerd op 

wetenschappelijke inzichten. We delen en bespreken deze kennis zowel 

in als tussen de scholen. 

Doelen en reisplan 

Visie op leren 

Het didactisch handelen van leerkrachten is gebaseerd op een gezamenlijke 

visie op leren, die wetenschappelijk is onderbouwd. 

 Etappe 1: Herijken  

De SPCO-visie op leren is, samen met leerkrachten, herijkt op basis van 

actuele, wetenschappelijk bewezen principes. Hierbij wordt de 

“Goede juffen en 

meesters geven je 

een veilig 

gevoel. Je merkt 

dat ze van 

kinderen houden. 

Dan zijn ze 

geduldig en doen 

ze erg hun best 

om je te helpen.” 

(een leerling) 
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cognitieve leerpsychologie  (w.o. Rosenshine) als basis gebruikt.  

SPCO-breed is een instrument (zoals een kijkwijzer) ontwikkeld, 

waarmee het didactisch handelen van de leraar zichtbaar wordt 

gemaakt. 

Teams worden geschoold in de cognitieve leerpsychologie.  

 

 Etappe 2: Schoolspecifiek maken 

De herijkte SPCO-visie op leren is schoolspecifiek gemaakt. 

De scholen werken vanuit een plan van aanpak om de bewezen 

didactische principes toe te passen. 

 

 Etappe 3: Eigen maken 

Alle SPCO-leraren hebben zich de bewezen didactische principes 

eigengemaakt en passen die toe in lessen. 

Het instrument wordt ingezet ten behoeve van reflectie en feedback.  

 

 Etappe 4: Verankeren 

Bij alle leraren zijn de didactisch bewezen principes zichtbaar in de lessen 

en zij kunnen die verder uitbreiden. 

 

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen  

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 

Leren van en met elkaar 
Binnen SPCO is het vanzelfsprekend dat leraren leren van en met elkaar. Zij 

nemen hierin zelf het initiatief. 

 Etappe 1: Kennis en vaardigheden verwerven 

Teams verwerven kennis en ontwikkelen vaardigheden in het bewust 

samen leren. Teams ontwikkelen een plan van aanpak om bewust samen 

te leren in de teams. 

 

 Etappe 2: Collega’s consulteren 

Leerkrachten bereiden samen met een collega lessen voor en bezoeken 

elkaars lessen met een gezamenlijk leerdoel. Leerkrachten geven elkaar 

gerichte feedback en feed forward. 

 

 Etappe 3: Cyclische en planmatige aanpak invoeren 

Er is een cyclische en planmatige structuur van gezamenlijke 

lesvoorbereiding en klassenbezoek. Het vragen en geven van feedback 

en feed forward maken structureel deel uit van het leren met en van 

elkaar. 
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 Etappe 4: Verankeren 

Het leren van en met elkaar is zichtbaar en merkbaar in de school.  

Iedere leerkracht heeft zicht op de eigen ontwikkelpunten en weet welke 

collega daarbij kan helpen. Leerkrachten nemen zelf initiatief om eigen 

doelen te realiseren. Leerkrachten vragen gerichte feedback van 

collega’s die sterk zijn in onderdelen waarop zij zich willen ontwikkelen. 

 

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen  

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 
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Bouwsteen 3: Gespreid Leiderschap 

Wenkend perspectief 

Gespreid leiderschap is ingebed in de school- en stichtingscultuur en is 

onlosmakelijk verbonden met onze visie op goed onderwijs. Gespreid 

leiderschap is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een 

(betere) realisatie van de collectieve doelen. Hoewel vanuit deze denkwijze 

leiderschap van iedereen is, is er wel sprake van verschillende rollen en 

verantwoordelijkheden. Door gespreid leiderschap benutten we de kracht 

van het collectief en bieden we ruimte aan de kwaliteiten en talenten van 

teamleden en leerlingen.  

Ambities 

 Bij gespreid leiderschap laten we de situatie bepalen wie leidt en wie 

volgt. Het is vanzelfsprekend dat iedereen (schoolleiding, leraren en 

leerlingen) vanuit eigen kwaliteiten en gemeenschappelijke waarden 

werkt aan realisatie van de collectieve ambities. Verwachtingen ten 

aanzien van gespreid leiderschap zijn vertaald in afspraken en 

stimulerende en (professionele) ruimte scheppende faciliteiten. 

 Binnen de scholen van SPCO werken we vanuit een talentgerichte 

cultuur9: Schoolleiding, leraren en leerlingen hebben inzicht in eigen 

talenten en die van anderen. Er wordt binnen teams actief gewerkt aan 

het ontdekken van talenten en aan de ontwikkeling van basale en/of 

specialistische leiderschapsvaardigheden. Onze ambitie is om talenten in 

te zetten op school- en stichtingsniveau. 

 Het ontwikkelen van leiderschap (‘eigenaarschap’10) van leerlingen heeft 

een vaste plek in ons onderwijs.  

 Persoonlijk leiderschap is op alle niveaus in onze stichting ingebed in de 

cultuur en structuur. Dat wordt cyclisch geborgd; in cyclusgesprekken 

wordt, behalve op professionele ontwikkeling, ook nadrukkelijk gefocust 

op persoonlijke leiderschap. 

Doelen en reisplan 

Gespreid leiderschap 

Binnen SPCO zet iedereen zijn talenten in voor verdere ontwikkeling van het 

onderwijs. We doen dit vanuit het principe van gespreid leiderschap. 

 Etappe 1: Inzicht verkrijgen en een plan ontwikkelen 

De kwaliteiten en talenten van medewerkers zijn inzichtelijk voor de 

desbetreffende medewerker zelf en voor zijn of haar collega’s. 

                                                           
9 Een medewerker heeft een bovengemiddelde begaafdheid op een taakelement, waarmee 
een medewerker toegevoegde waarde in het werk kan bieden. (Schumacher, 2003) 

10 Eigenaarschap (ownership) van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid 
neemt voor zijn eigen leerproces (Hintze, Burke, & Beyerlein, 2013) 

“Het is 

belangrijk dat 

een directeur je 

vrijheid geeft en 

mogelijkheden 

biedt. En zorgt 

voor teams waarin 

het niet vreemd 

is dat een 

collega de 

leiding neemt.”  

(een medewerker) 
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Op stichtingsniveau is er een plan voor de planmatige ontwikkeling en 

inzet van de talenten van medewerkers. 

 

 Etappe 2: Oefenen met gespreid leiderschap 

Elke school doet ervaring op met manieren waarop persoonlijke 

kwaliteiten en talenten het persoonlijk leiderschap kunnen versterken.  

Het bovenschoolse plan biedt ruimte om te oefenen met gespreid 

leiderschap en de inzet van talenten daarvoor.  

We zorgen ervoor dat eventuele, op de scholen bestaande 

belemmeringen worden weggenomen.   

Op het niveau van de stichting ontstaan mogelijkheden om samen met 

anderen talenten in te zetten (bijvoorbeeld in leernetwerken).  

 

 Etappe 3: Inbedden 

Het werken vanuit eigen kwaliteiten en gemeenschappelijke waarden is 

ingebed in de school- en stichtingscultuur. 

Leerkrachten nemen zelf, op school- en bovenschools niveau, het 

initiatief om hun talenten te verbinden aan schoolontwikkeling. 

Leerkrachten hebben de vaardigheid om leiding te nemen en te geven. 

 

 Etappe 4: Verankeren 

Alle medewerkers (op scholen en op stichtingsniveau) zetten hun 

talenten en kennis (pro)actief in ten behoeve van het onderwijs. 

  

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen  

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 

Eigenaarschap van leerlingen 

Elke school werkt vanuit een visie en een plan aan het eigenaarschap van 

leerlingen. 

 Etappe 1: Een visie ontwikkelen en uitwerken 

Op stichtingsniveau is er een visie op eigenaarschap van leerlingen 

geformuleerd. In deze visie wordt verwoord wat we verstaan onder 

eigenaarschap en wat dit vraagt van de vaardigheden van leerkrachten 

en leerlingen, van de organisatie en van het pedagogisch klimaat.  

 

 Etappe 2: Ervaringen opdoen 

Op basis van de bovenschoolse visie worden in de school ervaringen 

opgedaan met eigenaarschap van leerlingen en die ervaringen worden 

teambreed geëvalueerd. 

 

“Creëer een 

omgeving waarin 

je initiatief mag 

nemen en out of 

the box mag 

denken. En waarin 

je 

verantwoordelijkh

eid krijgt en 

fouten mag 

maken.” (een 

medewerker) 
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 Etappe 3: Schoolbrede afspraken  

Er zijn schoolbrede afspraken over het eigenaarschap van leerlingen. 

Deze afspraken worden toegepast in de dagelijkse (les)praktijk. 

 

 Etappe 4: Verankering 

Eigenaarschap van leerlingen is zichtbaar en merkbaar in het onderwijs 

op de scholen. 

 

 Etappe 5: Schoolspecifieke aspecten toevoegen  

In de school zijn fase 1 tot en met 4 zichtbaar en merkbaar. Daarnaast 

heeft de school eigen unieke aspecten toegevoegd. 
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Bouwsteen 4: Toekomstgericht onderwijs 

Wenkend perspectief 

SPCO biedt onderwijs dat leerlingen een stevig fundament verschaft voor 

hun toekomst. Hoe die toekomst er uitziet weten we niet. Wat we wel 

weten, is dat bepaalde (maatschappelijke) ontwikkelingen onontkoombaar 

een weerslag op het onderwijs (zullen) hebben. Dat geldt zowel voor de 

inhoud van ons onderwijs als voor de organisatie van ons onderwijs. 

Dergelijke ontwikkelingen vertalen we naar onze onderwijspraktijk. Dat doen 

we niet overhaast; we zoeken onderbouwing in wetenschappelijk onderzoek. 

Dat helpt ons om antwoord te krijgen op vragen als: Wat vraagt de toekomst 

van leerlingen? Wat vraagt dat vervolgens van het onderwijs, van 

leerkrachten, schoolleiders en het bestuur? En welke kansen biedt dat? De 

komende periode zullen we ons in deze vragen verdiepen, vullen we door 

onderzoek onze ontbrekende inzichten over toekomstgericht onderwijs aan, 

maken we op basis daarvan onderbouwde keuzen en proberen we 

vernieuwingen uit. 

Ambities 

 We hebben relevante maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de toekomst van onze leerlingen, geduid, we hebben afgesproken 

met welke van deze ontwikkelingen we in ons onderwijs aan de slag 

willen en we weten hoe we de vertaalslag willen maken.  

 We geven belangrijke toekomstgerichte vaardigheden een nadrukkelijker 

plek in het onderwijs en rusten leerkrachten toe om die in het onderwijs 

te integreren. Leerlingen, leerkrachten, directies en bestuur erkennen 

het belang van toekomstgerichte vaardigheden en nemen hierin hun 

eigen rol. 

 We creëren een onderzoekende cultuur waarin onderzoekend leren een 

wezenlijke plaats heeft. Dat zien we terug in leiderschap, in het handelen 

van de leerkracht en in eigenaarschap bij leerlingen. 

 Onderzoek is het middel om gemotiveerde besluiten te nemen over een 

toekomstgerichte inrichting en invulling van ons onderwijs. We 

verdiepen ons in bestaand en nieuw (wetenschappelijk) onderzoek, we 

verrichten zelf onderzoek en we raadplegen (interne en externe) experts. 

Waar mogelijk benutten we hierbij de talenten van onze eigen 

medewerkers op dit gebied. 

 We maken in het onderwijs effectief gebruik van digitale middelen en 

zetten die in naast andere middelen en ter ondersteuning van het 

handelen van de leerkracht. 

Doelen en reisplan 

Proeftuinen 

Innovatieve ideeën over de toekomstgerichte inrichting van het onderwijs 
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brengen we op stichtings- en op schoolniveau in de praktijk in proeftuinen. 

Die bieden ruimte voor en nodigen uit tot planmatige reflectie en bijstelling. 

Onderzoek 

We onderzoeken samen op welke manieren we ons onderwijs meer 

toekomstgericht kunnen maken. Daarbij sluiten we aan bij technologische 

ontwikkelingen en inzichten over andere organisatievormen van onderwijs. 

De SPCO-visie op leren en onze missie om betekenisvol bij te dragen aan de 

brede ontwikkeling van leerlingen zijn hierbij richtinggevend. 

 Geen etappes 

Voor de doelen die horen bij de bouwsteen toekomstgericht onderwijs, 

formuleren we geen fasering. Deze doelen zijn, in reistermen, niet zozeer 

bestemmingen, maar vervoersmiddelen. Door de bovenschoolse 

onderzoeksgroep en het werken met proeftuinen zullen we geleidelijk 

aan meer invulling en betekenis geven aan ‘toekomstgericht onderwijs’. 

Wij ontwerpen ons reisplan onderweg en zetten zo organisch stappen in 

de richting van onze ambities. 
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5. OP KOERS 

Het koersplan is een leidraad voor ons handelen in de komende vier jaar. Het 

geeft richting aan het beleid voor de periode 2020-2023. Het plan gaat op 

hoofdlijnen over ‘het wat’. Het biedt veel ruimte aan verschillende manieren 

van uitwerking door de teams van de afzonderlijke scholen in hun school- en 

jaarplannen (‘het hoe’). In de jaarplannen van de scholen wordt beschreven 

wat de doelen van de school zijn en hoe de school die gaat realiseren. Met 

behulp van het zogenaamde reisplan (de fasering) bespreken bestuur en 

schoolleiding, en schoolleiding en team, de voortgang en de ontwikkeling 

van het beleid op stichtings- en op schoolniveau.  

De ruimte voor eigen keuzes doet recht aan de eigenheid en specifieke 

context van de scholen. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat het belangrijk 

is om wel richting en kaders te bieden. Die bieden houvast. (Ruimte zonder 

kaders is leegte.) We verwachten dan ook dat alle scholen het reisplan 

voltooien en regelmatig verslag doen van hun reis. Op basis daarvan houden 

we regie op de realisatie. 

Het jaarplan van scholen is planmatig opgebouwd aan de hand van de plan-

do-check-act-cyclus. De directie gaat periodiek met het team aan de hand 

van het reisplan na of de school op koers ligt. Dit proces wordt ondersteund 

door inzet van een aantal samenhangende methode-onafhankelijke 

meetinstrumenten waarmee de opbrengsten en de tevredenheid worden 

gemeten. De scholen verantwoorden zich aan het bestuur door te 

rapporteren over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, de 

gesprekkencyclus en de (voortgang van) de doelen uit het koersplan en de 

school- en jaarplannen.  

Aan de hand van het schooljaarverslag en het SPCO-reisplan voert de school 

jaarlijks de dialoog met het college van bestuur over de doelen, de mate 

waarin deze worden gerealiseerd en de behaalde resultaten. Met het 

schooljaarverslag legt de directie verantwoording af aan het college van 

bestuur. Met behulp van het reisplan stimuleren we reflectie, dialoog en 

ontwikkeling.  

Het door de school ingevulde reisplan biedt:  

 een overzichtelijke representatie van de (te ondernemen) 

schoolontwikkeling;  

 een positionering van de school in een duidelijk omschreven 

ontwikkelingsfase;  

 een nulmeting;  

 een monitor van waaruit actieplannen kunnen ontstaan.  

Hoewel dit koersplan tot stand is gekomen met betrokkenheid van 

medewerkers uit verschillende delen van SPCO, verdient een brede 
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bekendheid met onze strategische doelen langer de aandacht teneinde 

breed draagvlak en grote betrokkenheid te creëren en behouden. Dat 

realiseren we op verschillende manieren: we maken onze koers (fysiek) 

zichtbaar in alle scholen van SPCO en we voeren regelmatig in verschillende 

samenstellingen de onderlinge professionele dialoog over voortgang en 

ontwikkeling; tussen scholen en bestuurder, tussen bestuurder en raad van 

toezicht en tussen scholen onderling. 

Ook werkgroepen, die worden ingericht om de doelen in dit koersplan te 

realiseren, dragen bij aan de verbinding van de strategie met de 

verschillende teams en de brede betrokkenheid van medewerkers. De 

werkgroepen bestaan uit stafmedewerkers, directeuren en leerkrachten. De 

bestuurder voert overleg met de stafmedewerkers en de voorzitters van 

werkgroepen over de voortgang. SPCO is, uit de afgelopen beleidsperiode, al 

gewend om met deze werkgroepen te werken. De komende beleidsperiode 

vergroten we de effectiviteit hiervan door niet alleen de verticale dialoog te 

voeren, maar ook de horizontale dialoog (tussen de werkgroepen) te 

stimuleren.  

Het is misschien wel de belangrijkste voorwaarde voor het realiseren van 

onze ambities: gezamenlijkheid. Alleen samen houden wij SPCO op koers en 

bereiken wij onze ambities. Met waardering voor ieders talent en inzet, met 

scherpte op de voortgang en met betrokkenheid van velen. Welkom aan 

boord!
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BIJLAGE 1: RESULTATEN STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2016-2020 

 
Vijf strategische 
bouwstenen... 

...leiden tot elf strategische doelen Score 
(2018) 

I 
Waardengedreven 
onderwijs 
 
 

Alle onderwijsprofessionals binnen SPCO bieden leerlingen een moreel kompas om hen in een veranderende 
samenleving op betrokken wijze voor te bereiden op actief burgerschap.  

2,8 

Geloof, hoop, liefde en vertrouwen zijn waarden die een herkenbare plek hebben op alle scholen van de 
stichting. Deze waarden, aangevuld met schoolspecifieke waarden, zijn richtinggevend m.b.t. het werken aan 
zingeving en leerdoelen in de breedste zin.   

3,0 

II Verbinding met 
de gemeenschap 
 
 

We werken betekenisvol samen met ouders, waarbij we de talenten en expertise van ouders beter benutten 
om de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen. Deze samenwerking kenmerkt zich door wederzijds 
commitment en het bewustzijn dat ouders actieve medereizigers zijn in het leerproces van hun kind.  

3,0 

Met ketenpartners en andere stakeholders stemmen wij leerlijnen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied 
en didactische aanpak af om het leren in de gehele keten te verdiepen, te verbreden en te versterken. 

2,6 

III Vakmanschap: 
de leraar doet 
ertoe! 
 
 

SPCO-scholen werken vanuit een brede visie op leren. Deze visie sluit aan op inzichten gebaseerd op 
wetenschappelijk onderzoek m.b.t. leren en is leidend in onze taal over leren, pedagogisch en didactisch 
handelen. 

2,8 

Binnen SPCO  krijgt de rol van de leraar, naast het overdragen van kennis, meer het karakter van een 
begeleider van leren. Het stimuleren van en het samenwerken met de leerling m.b.t. het eigen leerproces 
illustreert dit. 

2,6 

IV 21e eeuwse 
educatie 
 
 

Binnen SPCO bieden de scholen 21e eeuwse educatie aan waar reguliere leerdoelen en werkvormen 
gekoppeld zijn aan 21e eeuwse vaardigheden, waaronder creativiteit, onderzoekend leren en samenwerken.  

2,5 

In het onderwijsaanbod sturen wij aan op gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen les op maat krijgen om 
optimaal te kunnen groeien in kennis en kunde. 

2,5 

Er is sprake van een digitaal onderwijsaanbod teneinde het didactisch en pedagogisch handelen van de leraar 
te ondersteunen en te verdiepen. 

3,0 

V Effectief 
leiderschap 

Op de scholen werken wij vanuit een stichtingbrede visie op effectief leiderschap waarbij medewerkers 
worden gemotiveerd optimale prestaties te leveren.  

2,8 

Er is sturing op gedeeld leiderschap en het effectief kunnen inzetten van professionele leergemeenschappen 
binnen de stichting. Door het inzetten van het collectief maken wij gebruik van de kwaliteiten en talenten van 
medewerkers en werken wij aan gedeeld eigenaarschap. 

2,8 

 Gemiddeld 2,8 

 
Betekenis van de scores: 

1: beginnend | 2: in ontwikkeling | 3: goed toegepast | 4: innovatief 


