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Het strategisch plan 2019-2023 is een plan op hoofdlijnen dat duiding geeft aan een belangrijke 

ontwikkeling waar Leerplein055 voor kiest. De Bedoeling: goed onderwijs voor onze leerlingen! 

We  richten ons op het versterken van professionaliteit en eigenaarschap bij alle medewerkers van 

de organisatie. De professional aan zet! De dagelijkse verantwoordelijkheid en complexiteit in het 

onderwijs is groot en dat vraagt om goed toegeruste leerkrachten die goed onderwijs geven. We 

verwachten van alle medewerkers dat zij de kernwaarden vakkundig, verbonden en vastberaden in 

hun dagelijks handelen centraal stellen. Dat met als doel het onderwijs maximaal mogelijk maken 

voor de leerlingen die dagelijks onze scholen bezoeken. 

In dit plan zijn ambities opgenomen voor de jaren 2019-2023, de geprioriteerde ambities (voor de 

komende twee jaren) zijn nader uitgewerkt. Na twee jaar evalueren we de voortgang en verschijnt 

er een update van dit plan.

De afgelopen strategische periode waren de ontwikkelingen gericht op medewerkers en onder-

wijskwaliteit (o.a. kenniskringen, bekwaamheidskompas, bevorderen mobiliteit). Dit plan zet ook 

nadrukkelijk in op de borging en versterking van deze in gang gezette ontwikkelingen. De mede-

werkers van het bestuursbureau voeren dat uit en ondersteunen de scholen daarbij. De totstand-

koming van beleid start met een verkenning met directeuren, (bureau)medewerkers en de GMR. 

Redenerend vanuit de kernwaarden wordt een projectplan/opdracht geformuleerd. Een project-

groep, samengesteld afhankelijk van het thema, werkt het beleidsplan uit. In alle gremia vindt een 

terugkoppeling van het resultaat plaats.

De medewerkers van Leerplein055 zijn niet allemaal leerkracht, dit plan heeft nadrukkelijk betrek-

king op iedereen die werkt bij Leerplein055. Allemaal werken we aan goed onderwijs!  

Met dit plan ‘De Bedoeling’ benadrukken we de professionaliteit van de leerkracht en beogen we 

terug te gaan naar de kern. Leerkrachten maken het verschil voor kinderen en weten wat werkt. 

Het plan is bondig geformuleerd, biedt veel ruimte voor de professional en nodigt uit om het ge-

sprek over de kernwaarden te voeren. We zijn trots op ons vak en onze beroepsgroep!

Het college van bestuur heeft er vertrouwen in dat we vakkundig, verbonden en vastberaden, el-

kaar en de organisatie versterken. Zo groeien we verder naar een organisatie die op professionele 

wijze het beste onderwijs verzorgt voor de leerlingen die iedere dag onze scholen bezoeken.

College van bestuur Leerplein055 

Fred Berends 

Hans Wegter 

Inleiding

5

 st
ra

te
gi

sc
h 

pl
an

 2
01

9 
| 2

02
3



6

  s
tra

te
gi

sc
h 

pl
an

 2
01

9 
| 2

02
3



De maatschappij in Nederland is volop in beweging. Nieuwe ontwikkelingen, kennis en techno-

logie worden ingezet om onderwijs meer op maat aan te bieden. We gaan uit van ieders eigen 

niveau en waarderen de individuele toegevoegde waarde aan de maatschappij.

Met deze individualisering neemt het resultaat- en opbrengstgericht denken en leren toe. Leerlin-

gen worden steeds vaker op maat bediend waardoor onderwijs en opvoeding steeds dichter bij 

elkaar komen te liggen. 

Het belang van de verbindende driehoek kind-ouders-school (ouderbetrokkenheid (3.0)) neemt 

toe. Het gezin en onderwijs bepalen voor een aanzienlijk deel de opvoeding en ontwikkeling van 

kinderen. Leerkrachten hebben een belangrijke rol in het ‘onderhouden’ van de driehoek waarbij 

ieders rol tot z’n recht moet kunnen komen. De pedagogiek en didactiek zijn hierbij ondersteu-

nend en worden zoveel mogelijk aan de professionals overgelaten. De vorming van IKC’s (integra-

le kindcentra) zijn voor Leerplein055 dan ook een vanzelfsprekende ontwikkeling. We verwachten 

van iedere medewerker van Leerplein055 een positieve basishouding ten opzichte van kinderen, 

ouders en omgeving en een maximale inspanning om de driehoek kind-ouder-school zo vorm te 

geven dat deze bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen.

Goed onderwijs aan leerlingen vraagt goed toegeruste leerkrachten en medewerkers in de 

scholen. De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt krapper waardoor vaardigheden als 

creativiteit en flexibiliteit nodig zullen zijn. Om onderwijs van hoge kwaliteit te verzorgen dienen 

zich complexe vraagstukken aan. Om slagvaardig en oplossingsgericht te blijven willen we het 

initiatief van professionals in de school ruimte geven. Goed gekwalificeerde medewerkers en 

professionele samenwerking om elkaar aan te vullen en te versterken is dan van belang. Leer-

plein055 wil inzetten op professionalisering en samenwerking in schoolteams en daarbuiten.

Leerplein055 heeft de afgelopen jaren tal van ontwikkelingen in gang gezet waarbij het van 

belang is om deze te borgen door ze tot routines te maken. Een deel van de komende periode zal 

gebruikt worden om werkwijzen en processen op het gebied van onderwijskwaliteit en bedrijfs-

voering te verfijnen en vast te leggen. 

1 Toekomstperspectief
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De missie van Leerplein055 (statuten) bepaalt dat de openbare identiteit van Leerplein055 

vindbaar en merkbaar moet zijn in onze scholen. Met deze missie als vertrekpunt is de visie 

verwoord: de manier waarop we ons openbaar onderwijs vorm willen geven. Drie kernwaarden 

vormen vervolgens de rode draad voor de wijze waarop we dat de komende jaren willen doen. 

Deze missie, visie en kernwaarden geven duiding aan de wijze waarop we dagelijks in onze 

scholen willen werken. De schoolplannen geven per school een concrete invulling van hoe het 

onderwijs wordt vormgegeven. Informatie over de organisatie Leerplein055 is te raadplegen op 

de website en de daar beschikbare jaarverslagen.

MISSIE
‘Het openbaar onderwijs dat wordt verzorgd door de door de stichting in stand gehouden open-

bare scholen draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de kernwaarden 

van het openbaar onderwijs, zijnde: ieder kind is welkom, iedereen is benoembaar*, aandacht 

voor normen en waarden die leven in de Nederlandse samenleving, met onderkenning van 

de betekenis van de verscheidenheid hiervan, democratische waarden en normen binnen 

de samenleving met aandacht voor burgerschap, aandacht voor levensbeschouwelijke 

en godsdienstige waarden en respectvolle omgang ten aanzien van de verscheidenheid 

binnen de samenleving’

(uit de statuten)

*)Iedereen is benoembaar betekent: we maken geen onderscheid tussen mensen.

VISIE
Het primaire doel is het verzorgen van goed onderwijs voor ieder kind passend bij zijn/haar 

ontwikkeling. De 21e eeuw  kenmerkt zich door snellere (technologische) ontwikkelingen en een 

participatiemaatschappij waarbij iedereen actief onderdeel is van de maatschappij. Dat besef 

versterken we bij leerlingen. Elke leerling heeft bij Leerplein055 impliciet kennis gemaakt met de 

eigen talenten(wat wil ik en wat kan ik al?). Wanneer leerlingen leerplein055 verlaten zijn zij zich 

in een bepaalde mate bewust van hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Dat bewustzijn van betrokkenheid en intrinsieke motivatie is ook kenmerkend voor de medewer-

kers die bij Leerplein055 werken. Voor Leerplein055 zijn de medewerkers de motor van goed 

onderwijs. Vanuit die gedachte maakt de school deel uit van de maatschappij.

Om leerlingen intrinsiek te motiveren betrekken we ze bij hun eigen ontwikkeling binnen de 

verbindende driehoek ouder-kind-school.  We hebben een open houding en helpen elkaar binnen 

deze context.

2 Missie, visie en kernwaarden
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KERNWAARDEN: vakkundig, verbonden, vastberaden
We werken vanuit drie kernwaarden. Kernwaarden die voor medewerkers de onderlegger vor-

men voor hun dagelijks handelen. Ze omschrijven welke basishouding van iedere medewerker 

van Leerplein055 verlangd wordt, wat daarmee bereikt gaat worden voor leerlingen, ouders en 

medewerkers en op welke wijze Leerplein055 uitdagingen aangaat, tot oplossingen komt en 

besluiten neemt.

Bovenstaande drie kernwaarden -vakkundig, verbonden en vastberaden- zijn leidend bij het wer-

ken bij Leerplein055. De kernwaarden dragen bij aan een professionele cultuur waarbij iedereen 

verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit. Een goede kwaliteit van onderwijs (vakkundig), een 

goede kwaliteit van professioneel samenwerken (verbonden) en van de eigen inzet en het nemen 

van verantwoordelijkheid (vastberaden). De kernwaarden bieden handvatten om betrokken en 

vanuit passie te werken met ‘onze’ leerlingen, binnen de school en de organisatie.

Leerplein055 wil zich ontwikkelen naar een organisatie waarbij professionals ruimte krijgen voor 

de uitoefening van hun vak. Waar vakkundig zich uit in ‘kwaliteitsdenken’ en in ‘kwaliteitshan-

delen’: je wilt van elkaar leren en doet dit door het stellen van doelen en het vragen/geven van 

feedback. Vakkundig betekent ook dat iedereen verantwoordelijkheid ervaart voor de eigen 

school en de organisatie en dat in denken en doen uitstraalt. De school wordt aangestuurd door 

bekwame onderwijskundige leiders. Tot slot uit vakkundig zich in het aangaan van een professi-

onele dialoog met elkaar, met kinderen en met ouders. Een professionele dialoog kenmerkt zich 

door wederzijds respect en vertrouwen, het bespreken van valkuilen en hoogtepunten vanuit de 

eigen professie met impliciet de wens om iets van elkaar te leren en samen iets op te lossen.

De scholen van leerplein055 sluiten aan op de buurt waarin zij staan. Dit betekent dat het aanbod 

op de school wordt aangepast aan de behoefte van de leerlingen en hun omgeving. Elke school 

heeft zo een passend profiel en laat op die manier haar eigenheid zien. Een passend profiel ont-

wikkelen en dat met regelmaat toetsen betekent dat directeuren, leerkrachten, ouders en leerlin-

gen elkaar feedback vragen en geven. Verbonden betekent ook het openstaan voor verschillen. 

Vanuit onze openbare identiteit respecteren we nadrukkelijk de verscheidenheid binnen de school 

met inachtneming van de algemeen geaccepteerde democratische waarden en normen.

Vastberaden doelgericht werken en weten ‘waarom’ past bij de medewerkers van Leerplein055. 

Proactief,  verantwoordelijkheid nemen, inzet en betrokkenheid en het hebben van hoge ver-

wachtingen om het maximale uit zichzelf en kinderen te halen. Iedereen heeft een talent! Zij zijn 

zich bewust van de wijze waarop ze dit talent inzetten om een bijdrage te leveren aan de ontwik-

keling van kinderen, de school, de organisatie en aan de maatschappij. Medewerkers ontwikke-

len een nieuwsgierige en onderzoekende houding: docenten stimuleren deze houding bij elkaar 

en bij leerlingen. Vastberaden staat ook voor respect voor de ander: je herkent en erkent je eigen 

talenten en de talenten van de ander. 
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3 De kernwaarden als leidraad

VAKKUNDIG - kwaliteitsdenken 

Professionaliteit en kwaliteitsdenken zijn belangrijke  ambities om een ieder persoonlijk te verster-

ken. Handelen vanuit kwaliteitsdenken betekent voor een leerplein055-medewerker dat zij/hij open 

staat voor ontwikkeling in kennis en gedrag met als doel het beste onderwijs te bieden. Iedereen 

voelt zich verantwoordelijk en spreekt elkaar aan op professioneel gedrag. Vakkundig uit zich in het 

aangaan van de dialoog: feedback geven en ontvangen. De medewerker is verantwoordelijk voor zijn 

vakkundigheid.

Keuzes worden onderbouwd door vanuit vakkundigheid te redeneren voor het behalen van zo hoog 

mogelijke kwaliteit. Dit kwaliteitsdenken is van belang in alle lagen van de organisatie, voor de inzet 

van medewerkers en middelen en bij het leidinggeven.

VERBONDEN - samen kom je verder
Medewerkers zijn zich bewust van de belangrijke rol die ze hebben ten aanzien van leerlingen, ouders, 

collega’s en hun werkgever. Iedereen heeft elkaar vanuit zijn/haar rol nodig en helpt elkaar verder. 

Een professionele cultuur, deels vertaald naar concreet gedrag in de gedragscode van Leerplein055, 

betekent ook dat iedereen zich verder kan ontwikkelen. Kennis, attitude en samenwerken vormen 

regelmatig gespreksonderwerp waarbij het uitgangspunt ‘Samen kom je verder’ centraal staat. Dat 

vertaalt zich in professioneel gedrag. Daarbij is leren van en met elkaar de norm en bepaalt dat de 

cultuur op iedere school. 

VASTBERADEN - verantwoordelijkheid dragen
Leerplein055 maakt deel uit van de maatschappij en neemt hierin haar rol. Het accent ligt hierbij op 

het dragen van verantwoordelijkheid. Trots kunnen zijn op je school en de organisatie waarvoor je 

werkt door met vakkundigheid en passie je beroep uit te oefenen. 

Iedereen werkt vastberaden aan de bedoeling: vakkundig en in verbondenheid een bijdrage leveren 

aan goed onderwijs. Leerlingen zullen meer verantwoordelijkheid gaan dragen voor hun eigen leerpro-

ces. Vakkundige leerkrachten leveren daaraan hun bijdrage en nemen tevens zelf verantwoordelijkheid 

voor hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van de school en 

van Leerplein055 als geheel. Directeuren dragen verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun 

school en zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van Leerplein055.

Het past bij ieders rol om de dialoog over de kernwaarden aan te gaan, leidinggevenden stimuleren 

gewenst gedrag en zorgen ervoor dat ‘De Bedoeling’ op de agenda blijft. Het college van bestuur 

biedt maatwerk aan directeuren en schoolteams in het geven van verantwoordelijkheid: loslaten waar 

het kan, sturen waar het moet! De medewerkers van het bestuursbureau spelen een belangrijke rol 

in de sturing en ondersteuning van mensen en processen. De raad van toezicht houdt toezicht op 

het college van bestuur. Ieder vanuit de eigen rol en mogelijkheden waarbij verantwoording afleggen 

onderdeel uit maakt van alle processen.
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4 Ambities
De ambities die geformuleerd zijn voor onderwijs, HR en bedrijfsvoering zijn hieronder op hoofd-

lijnen uitgewerkt. In de uitwerking zullen deze vanuit de kernwaarden ook vertaald  worden naar 

concreet en zichtbaar gedrag (voor zover van toepassing). Binnen de ambities is een prioritering 

aangebracht, in de schematische weergave zijn de geprioriteerde ambities donkerblauw geaccen-

tueerd. De geprioriteerde ambities zijn nader uitgewerkt. 

De drie kernwaarden - vakkundig, verbonden en vastberaden - zijn leidend bij de ontwikkeling 

en uitvoering van de ambities. Daarbij is iedereen verantwoordelijk voor een goede kwaliteit. Er 

wordt gewerkt vanuit verbinding waardoor iedereen zijn passie in het werk kan leggen. Vanuit 

verbinding weet je welke ontwikkelingen in de organisatie spelen en daardoor is er sprake van 

een zekere voorspelbaarheid.

5 Borging en ontwikkeling 
 
Leerplein055 kijkt vooruit en anticipeert op de ontwikkelingen in de maatschappij maar zet ook 

vooral in op het borgen van de kwaliteitsverbeteringen in het onderwijs en van de organisatie als 

geheel. Met dit plan geeft Leerplein055 richting aan de ontwikkeling van de organisatie die zich 

daarnaast richt op flexibilisering en professionalisering van medewerkers en de innovatie van het 

onderwijs. Met de nadrukkelijke keuze voor borging wil Leerplein055 de ontwikkelingen van de 

afgelopen jaren verankeren in de organisatie en tevens zorgen dat de basis op orde is en blijft!

6 Onderwijs
De ambities voor onderwijs vormen de kaders waarbinnen de medewerkers van Leerplein055 

goed onderwijs verzorgen. De kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en de (individuele) 

leerlingzorg moet goed geregeld zijn. De ambities zijn verdeeld in drie kolommen te weten ‘On-

derwijskunde en didactiek’, ‘Kwaliteitsborging’ en ‘Leerlingenzorg’. De ambities zijn  voorwaar-

delijk om goed onderwijs zoals in de kernwaarden (missie en visie) beschreven te verzorgen en 

voldoende aandacht te besteden aan monitoring met als doel: zicht op kwaliteit. Ook hier geldt: 

de basis op orde! 
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ONDERWIJS  visie, strategie en kernwaarden
go

ve
rn

an
ce

 m
od

el

1 visie op onderwijsconcepten

vormgeven onderwijsaanbod, 
omgeving en leerlijnen
•  onderwijs en ICT inhoudelijk

2  pedagogische en didactisch 
    handelen leerkrachten
• onderwijs en ICT inhoudelijk
• profiel: start-, basisbekwaam

• koppelen aan professionalisering

toetsing en analyse
 (cognitief en vaardigheden)

3  kwaliteitzorgsysteem
• OPDCA-cyclus

• onderwijskundige 
ondersteuningsstructuur

• delen praktijkonderzoeken

4  onderwijskundig leiderschap

• profielbasis en vakbekwaam
• DB profiel

onderwijskunde en didactiek kwaliteitsborging

5  zorgstructuur

• coördinatie passend onderwijs

ouderbetrokkenheid

•   van binnen naar buiten

schoolprofiel

6  gezondheid en vitaliteit

leerlingenzorg

administratieve processen inclusief management informatie

Vakkundige leerkrachten zorgen voor goed onderwijs
De uitwerking, evaluatie en bijstelling binnen de ambities is gericht op het blijven ontwikkelen 

in je vak en daardoor goed onderwijs voor de leerlingen. Vakkundig, professioneel werken is de 

basishouding van iedere medewerker en vormt de verbinding tussen de ambities. Onderwijs en 

HR zijn daardoor nauw met elkaar verbonden, om goed onderwijs te geven zijn goed toegeruste 

medewerkers nodig. Een medewerker van Leerplein055 werkt continue aan zijn eigen ontwikke-

ling, neemt daarvoor zelf verantwoordelijkheid. Dat vraagt om zelfbewust handelen en dat gaan 

we stimuleren. 

De geprioriteerde ambities voor onderwijs zijn hieronder nader uitgewerkt. Deze ambities wor-

den verder ontwikkeld vanuit de kernwaarden met als belangrijk uitgangspunt ‘de basis op orde’. 

Borging en verankering van routines vinden we belangrijk. 

1. Visie op onderwijsconcepten

2. Pedagogisch en didactisch handelen leerkrachten

3. Kwaliteitszorgsysteem (de basis op orde)

4. Onderwijskundig leiderschap

5. Zorgstructuur

6. Gezondheid en vitaliteit

1 Visie op onderwijsconcepten
‘De school sluit aan op de buurt’ is één van de pijlers van het beleid voor de komende jaren. Dit 

betekent dat elke school toewerkt naar een onderwijsconcept/visie die expliciet aansluit bij een 

bepaalde wijk of buurt. Hierbij worden vragen vanuit de maatschappij niet achterwege gelaten 



(leerlingen voorbereiden op een toekomst waarin techniek en onderzoek een belangrijke rol 

spelen). De keuze van concepten en implementatie ervan komt nadrukkelijk vanuit de directeu-

ren / onderwijskundige leiders en leerkrachten. Op bestuursniveau worden de randvoorwaarden 

geschapen. Nieuwe schoolconcepten volgen uit een grondige analyse van de buurt en het formu-

leren van de aansluiting hierop. 

Concreet

In de komende planperiode geven scholen aan hoe het huidige schoolconcept versterkt kan 

worden. Nieuwe schoolconcepten worden ontwikkeld na grondig onderzoek (van de buurt). 

Invoering van een nieuw onderwijskundig concept wordt begeleid en gefaciliteerd op basis 

van een meerjarig plan.

2 Pedagogisch en didactisch handelen leerkrachten
De sturing op, en de bewaking van de kwaliteit van het pedagogisch en didactisch handelen is es-

sentieel voor het verzorgen van goed onderwijs. Meer dan ooit nemen leerkrachten verantwoor-

delijkheid voor het pedagogisch en didactisch handelen en daarvoor wordt ruimte gecreëerd. Een 

middel als het bekwaamheidskompas is daarbij ondersteunend. 

Daarnaast zal er in de komende jaren aandacht besteed worden aan de onderwijskundige con-

cepten van de scholen en de aansluiting van het pedagogisch en didactisch handelen op deze 

concepten. Hierbij zal er bijvoorbeeld in toenemende mate aandacht zijn voor onderzoekend en 

ontdekkend leren (leerlingen voorbereiden op de toekomst). Dit betekent dat er een verschui-

ving zal plaatsvinden in de rol en het handelen van de leerkracht. De directeuren hebben hierin 

een sleutelpositie (welk concept past bij de school en wat betekent dit voor het handelen van 

leerkrachten?).

Concreet 
Het bekwaamheidskompas wordt geëvalueerd zodat de bekwaamheidseisen waar nodig 

kunnen worden aangepast aan de kernwaarden en visie. Dit betekent dat leerkrachten zich 

bewust zijn van hun veranderende taak en rol binnen de context van meer gepersonali-

seerd onderwijs. Voor hen is duidelijk welke route zij individueel bewandelen om hierin ook 

vakbekwaam te zijn en te blijven (zie ook strategische formatieplanning en gesprekkency-

clus). 

3 Kwaliteitszorgsysteem (de basis op orde)
Deze ambitie betreft de wettelijke opdracht die het bestuur heeft: een goed werkend kwaliteits-

zorgsysteem en zich op kwaliteit. Hieraan is de afgelopen jaren al veel aandacht besteed, dat 

zetten we voort.  

Het bestuur houdt door middel van audits en monitorinstrumenten zicht op de kwaliteit van het 

onderwijs. Het kwaliteitszorgsysteem vraagt deze strategische periode veel aandacht omdat van-
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uit de nieuwe kernwaarden de verantwoordelijkheid voor kwaliteit nadrukkelijker bij directeuren 

zal worden belegd (eigenaarschap / onderwijskundig leiderschap). Het kwaliteitsplan per school 

speelt hier een belangrijke rol waarin de nadruk ligt op proactief handelen.

Directeuren versterken hun eigenaarschap door feedback, analyse en verbetering. Die willen we 

de komende periode verder vormgeven in een professionele onderwijskundige dialoog. Door 

permanente horizontale (intervisie) en verticale (dialoog bestuurders) feedback te organiseren zijn 

directeuren nog beter in staat de constante professionalisering van de scholen te organiseren en 

zich daarover te verantwoorden. Deze vormen van dialoog worden regelmatig ingezet. Kwaliteits-

denken is in ontwikkeling en wordt steeds meer zichtbaar bij medewerkers op de scholen.

Concreet
De kwaliteits(jaar)kalender is vanzelfsprekend en bestuur, directies en scholen verantwoor-

den zich over de resultaten. Nadrukkelijk ook in de horizontale verantwoording naar andere 

scholen, maar natuurlijk ook in de verticale verantwoording. Vroegtijdige signalering, feed-

back en tijdige hulpvragen zijn daarmee eerder regel dan uitzondering. 

 

4 Onderwijskundig leiderschap
Hier wordt onder verstaan dat de directeuren van de scholen hun manier van leiderschap verder 

aanscherpen, passend maken bij de missie, visie en kernwaarden van Leerplein055. Daarbij biedt 

Leerplein055 maatwerk in ondersteuning aan directeuren, waarbij gestreefd wordt naar een 

steeds grotere verantwoordelijkheid bij de directeuren en de scholen:

-  bestuurlijke beleidskaders scheppen (missie/visie) waarbinnen eigenaarschap vergroot kan 

worden(verantwoordelijkheid en professionaliteit);

- in het directeurenoverleg zijn onderwijs en kwaliteit vaker gespreksonderwerp;

-  de professionele dialoog tussen directeuren en bestuurder gaat vooral over onderwijs;

-  directeuren en teams ontwikkelen een ‘leermodus’( toename verantwoordelijkheid en kwali-

teitsdenken);

- alle schoolleiders zijn vakbekwaam.

Concreet
De onderwijskundige dialoog staat frequent op de agenda. Bij directieoverleggen zal het 

accent vaker liggen op de onderwijskundige dialoog. De structuur/agenda wordt hierop 

aangepast waarbij directeuren de inhoud van die dialoog (mede) vorm geven. Het initiatief 

ligt vaker bij de directeuren vanuit hun behoefte. De professionele dialoog tussen directeur 

en bestuur krijgt ook steeds meer maatvoering. De ontwikkelfase van elke school verschilt 

en daarmee ook de wijze waarop en waarover onderwijs wordt gesproken.

We gaan ervan uit dat alle schooldirecteuren vakbekwame schoolleiders zijn en zichtbaar 

maken hoe de school en het team in de leermodus komt (wat doe je en wat heb je nodig). 

Plannen zijn concreet en de dialoog hierover open (en horizontaal).
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5 Zorgstructuur
De zorgstructuur op de basisscholen wordt vastgelegd om het kwaliteitsdenken en de professio-

naliteit op de scholen te versterken. Het strategische zorgbeleid dient verder te worden ontwik-

keld. Er is een bovenschools IB team onder leiding van de kwaliteitsmedewerker aangesteld om 

dit op de scholen te versterken.

Concreet
Er wordt beleid ontwikkeld voor de inzet van de ondersteuningsmiddelen. De pilot die op 

dit thema loopt wordt in het tweede jaar geëvalueerd. 

6  Gezondheid en vitaliteit
De pedagogische en didactische ontwikkeling staat in nauwe relatie tot de gezondheid en vitali-

teit van leerlingen. Lichamelijke en geestelijke gezondheid is een belangrijke voorwaarde om te 

kunnen leren. 

Hoewel de verantwoordelijkheid voor gezonde keuzes primair ligt bij ouders wil Leerplein055 

haar bijdrage leveren om een gezonde en veilige omgeving voor leerlingen te creëren. Leer-

plein055 richt zich daarom op preventie en zorgt voor aansluiting van het onderwijs wanneer 

leerlingen om gezondheidsredenen zich minder kunnen ontwikkelen. 

Concreet
Dat voor Leerplein055 de vitaliteit van medewerkers en leerlingen belangrijk is om be-

vlogen te werken en te leren. Er wordt onderzocht of er extra mogelijkheden zijn in het 

curriculum om leerlingen meer te laten bewegen (gym), dan wel combinaties te zoeken 

met sportclub en IKC’s om dit te bewerkstelligen. 

Iedere medewerkers is verantwoordelijk voor een goede balans tussen werk en privé met 

als doel ‘fit en gezond’ te kunnen blijven werken. Persoonlijke afwegingen zijn hierbij be-

langrijk, Leerplein055 levert hieraan een bijdrage vanuit een ondersteunende opstelling.



7 HR

De uitgangspunten volgend uit de kernwaarden leggen meer verantwoordelijkheden bij de 

medewerkers maar ook bij leerlingen zelf. Omdat tot nu toe centraal is gestuurd op het gebied 

van ondersteuning en beleid(door het rijk en bestuur) zijn de ondersteunende routines ook zo 

ingeregeld. De nieuwe kernwaarden benoemen meer zelfverantwoordelijkheid, professionaliteit 

en leiderschap. Dat vraagt om meer zelfbewust handelen en dat gaan we stimuleren.

De geprioriteerde ambities voor HR zijn hieronder nader uitgewerkt. Deze ambities worden ver-

der ontwikkeld vanuit de kernwaarden met als belangrijk uitgangspunt de ‘basis op orde’. Borging 

en verankering van routines vinden we belangrijk.

1 Personeelsplanning

2 Werving en selectie

3 Mobiliteit

4 Opleiding en ontwikkeling

5 Beoordeling en Gesprekkencyclus

6 Functiehuis

1 Personeelsplanning
Het expliciet vormgeven van de school die aansluit op de buurt/populatie en het gekozen concept 

betekent ook iets voor de inzet van het personeel op de scholen. Elke school ontwikkelt zich 

 HR  visie, strategie en kernwaarden

go
ve

rn
an

ce
 m

od
el

1 personeelsplanning
•  krimp en groei
•  groepsgroottes
•  arbeidsmarkt

2 werving en selectie
•  aannamebeleid

•  koppeling kenniscentrum

3  mobiliteit
•   duurzame inzetbaarheid

4  opleiding en ontwikkeling
•  van LA-> LB à LC

•  doelgericht aanbod in kenniscentrum
•  mentoren opleiding

•  ‘Masters’ beleid
•  van basis naar vakbekwaam

•  WPLàrol van de OIDS

arbeidsvoorwaarden

evenwichtig personeelsbestand professionalisering

5  beoordeling en 
gesprekkencyclus

•  overlegstructuren
•  sturing en verantwoording

•  begeleiding en beoordeling starters

6  functiehuis
•  inzet OP, OOP, IB, specialisten

•  3 hoek bestuur management, staf 

verzuimbeleid

duurzame inzetbaarheid

administratieve processen inclusief management informatie
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hierdoor anders, zo ook de samenstelling van het (onderwijs)team. Wat je over een paar jaar 

nodig hebt aan inzet, bepaalt in grote mate de route ernaartoe. Met de uitgangspunten van de 

kernwaarden zal het behalen van resultaten ook steeds meer verplaatsen van de individuele 

leerkracht, naar het behalen van teamresultaten door taken en rollen te combineren. Dit wordt 

versterkt doordat het onderwijs in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker gecombineerd wor-

den met de integrale opvang van leerlingen. Leren en ontwikkelen zal daarmee dan niet meer het 

domein van ‘onderwijs’ alleen zijn. Leerplein055 zal hier in haar strategische personeelsplanning 

al rekening mee kunnen houden. 

Dat betekent ook dat personeel op een bredere en flexibelere manier zal worden ingezet. Leer-

plein055 wil een aantrekkelijke werkgever zijn (borging continuïteit onderwijs door gekwalificeerd 

personeel) en het formatieaanbod op de ontwikkelvraag van kinderen aan te sluiten.

Strategische formatieplanning is: het beschrijven van de benodigde formatie van een schoolbe-

stuur in zowel de benodigde kwaliteiten als wel in capaciteit. Dit geplande streven is daarmee 

een leidraad voor het strategisch HR-beleid op het gebied van mobiliteit, gesprekken cyclus en 

opleiding/ontwikkeling. 

De strategische formatieplanning draagt bij aan het tijdig (in jaren) beschikbaar hebben van 

voldoende gekwalificeerd personeel om zo de ontwikkelvraag vanuit leerlingen ook formatief te 

kunnen beantwoorden.

De basis voor de personeelsplanning ligt aan de ene kant in de vertaling van de ambities in 

concrete competenties voor medewerkers op de verschillende bekwaamheidsniveaus. Aan de 

andere kant kan de basis van de formatieplanning mede worden vormgegeven door de verwach-

te profielen (bij bijv. clustering van taken) die passen bij de ontwikkeling van de scholen. Dat uit 

zich in een eerste strategische personeelsplanning van functieprofielen (kwalitatief en kwantita-

tief) voor de komende 5 jaar, die elk jaar wordt geactualiseerd.  

Concreet

Dat op basis van de nieuwe schoolplannen van de scholen een strategische formatie-

planning wordt ontwikkeld. Scholen hebben daarmee een perspectief in handen op basis 

waarvan personeel kan worden ingezet, uitgewisseld en geworven worden zodat de op het 

juiste moment in de ontwikkeling van de school de medewerkers op de juiste plek zitten. 

Vanaf het schooljaar 2020/2021 wordt in het formatieplan dan rekening gehouden met die 

strategische planning (zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau).

2 Werving en selectie
Het wervings- en selectiebeleid, maar ook hetgeen je als werkgever biedt, draagt bij aan het 

aantrekkelijk zijn en blijven van Leerplein055 als werkgever. Het gaat daarbij niet alleen om de se-

cundaire arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk zijn maar ook de ruimte voor onderwijsinhoudelijk 

ontwikkeling en faciliteiten. De maatregelen richten zich zowel op het individu als op school- en 

bestuursniveau.



Concreet

We ontwikkelen beleid om (nieuwe) leerkrachten te binden aan Leerplein055 in termen van  

‘Boeien, binden en behouden’. Met dat beleid willen we de mogelijke tekorten aan goed 

personeel beïnvloeden. 

Op basis van de schoolplannen en de strategische formatieplanning wordt  het mobili-

teitsbeleid opnieuw geschreven. Mobiliteit is vanaf dat moment gericht op kansen voor 

ontwikkeling. 

3 Mobiliteit
Het herontwerp van het mobiliteitsbeleid is nodig en komt voort uit de strategische formatieplan-

ning. Bij dit herontwerp is het ook van belang dat de nieuwe kernwaarden van Leerplein055 terug 

te vinden zijn in de uitgangspunten van dit beleid.  Het mobiliteitsbeleid is er erop gericht om er-

voor te zorgen dat over voldoende capaciteit van gekwalificeerd personeel wordt beschikt op die 

plek in de organisatie waar het nodig is. Als deze capaciteit niet binnen Leerplein055 beschikbaar 

is, dan kan het te ontwikkelen wervings- en selectiebeleid uitkomst bieden. 

Het mobiliteitsbeleid is ook gericht op ontwikkeling van medewerkers en het faciliteren van ont-

wikkelruimte op andere plekken in de organisatie. Het mobiliteitsbeleid is vooral bedoeld als een 

pakket van maatregelen om mobiliteit aantrekkelijk te maken(stimuleert om kansen te benutten).

Concreet

In 2021 wordt gewerkt volgens het nieuwe mobiliteitsbeleid.

4. Opleiding en ontwikkeling
Het opleiding- en ontwikkelingsbeleid wordt meer gericht op de persoonlijke regie van de eigen 

ontwikkeling van de medewerker. Medewerkers zijn regisseur van hun eigen ontwikkeling. Bij 

Leerplein055 wordt de functiedifferentiatie dan niet meer ingevuld door een centrale richtlijn, 

maar is meer gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Het herverdelen van rollen en taken 

bepaalt hoe de functiedifferentiatie voor scholen eruit moet gaan zien. Het strategische beleid 

versterkt het eigenaarschap. 

Concreet

Een maatwerk-systeem van (het bekostigen van) opleidingen gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling gerelateerd aan de schoolontwikkeling en de gesprekkencyclus (waaronder het 

bekwaamheidskompas). Voor de functiedifferentiatie (L10/L11/L12) wordt beleid ontwikkeld.

5 Beoordeling en gesprekkencylus
De kernwaarden leggen de nadruk op vakkundig en professionaliteit en daarbij hoort de juiste 

dialoog. Voor medewerkers zal het bekwaamheidskompas getoetst worden aan de kernwaarden. 
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De focus komt meer te liggen op het gesprek over persoonlijke ontwikkeling dan op beoordeling. 

Dat geldt voor alle medewerkers van Leerplein055. 

Concreet 

Het vakbekwaamheidskompas wordt in 2020 geëvalueerd zodat de bekwaamheidseisen 

waar nodig kunnen worden aangepast aan de kernwaarden. Het gesprek hierover betreft 

maatwerk. De gesprekken(cyclus) wordt dan anders vormgegeven. In 2020 is er een nieuw 

beleidsplan gesprekkencyclus. 

6 Functiehuis
Voor directeuren is het belangrijk dat zij in staat  medewerkers goed te kunnen waarderen op de 

resultaten en ontwikkeling die ze laten zien. Vanuit de strategische formatieplanning worden ta-

ken en rollen geordend en waar nodig aangepast in het functiehuis van Leerplein055. Ontwikkel-

perspectieven voor medewerkers kunnen daarmee expliciet worden gemaakt en geven houvast 

aan medewerkers. 

Concreet

Het functiehuis wordt in 2021 geëvalueerd en indien nodig aangepast.

24

 st
ra

te
gi

sc
h 

pl
an

 2
01

9 |
 2

02
3



8 Bedrijfsvoering

Het domein bedrijfsvoering bestaat uit drie onderdelen: huisvesting/facilitair, ICT-beheer en 

financiën. Voor leerplein055 is hierin de planning en controlcyclus een belangrijke kapstok, die de 

verschillende onderdelen dan ook met elkaar verbindt. Op basis van de geformuleerde kernwaar-

den is het van belang hernieuwd betekenis te geven aan de verschillende ambities. Leerplein055 

moedigt medewerkers en leerlingen aan verantwoordelijkheid te nemen vanuit heldere verwach-

tingen en kaders.

De geprioriteerde ambities voor HR zijn hieronder nader uitgewerkt. Deze ambities worden ver-

der ontwikkeld vanuit de kernwaarden met als belangrijk uitgangspunt ‘de basis op orde’. Borging 

en verankering van routines vinden we belangrijk. 

1 ICT-beheer

2 Meerjarenbegroting

3 P&C cyclus

4 Administratieve processen

5 Huisvesting

1 ICT-beheer
Binnen Leerplein055 is veel techniek en zijn veel devices beschikbaar. Het is nu belangrijk om de 

onderwijskundige slag ook volwaardig te maken. Het onderwijskundige beleid op school (hoe 

zet ik technologie in binnen de leerlijnen en mijn lessen) dient te worden geconcretiseerd en de  

ICT-vaardigheden van leerlingen en leerkrachten wordt vergroot. Leerplein055 wil op effectieve 

 BEDRIJFSVOERING  visie, strategie en kernwaarden
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risicomanagement

privacy

1  ICT-beheer 4  administratie processen

3  P&C cyclus

2  meerjarenbegroting

privacy en risicobeheer administratieve processen

5  huisvesting

meerjaren onderhoudsplan

management info

huisvesting en onderhoud

administratieve processen inclusief management informatie
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wijze de ICT inzetten binnen het onderwijskundige domein. Waar in het onderwijskundige proces 

(instructie, toetsing, analyse en evaluatie) kan de technologie de leerling en de leerkracht helpen? 

Daar hoort ook een passend beheer van de ICT bij en die willen we nog beter organiseren. We 

herdefiniëren rollen en taken op school en bovenschools niveau. Dit betekent vanuit het bestuurs-

bureau een faciliterende rol waarbij de adviserende rol belangrijker wordt. 

Concreet

Er wordt een nieuw ICT-plan ontwikkeld waarin ook een nieuwe visie op ICT en ICT-beheer wordt 

ontwikkeld. De Infrastructuur moet optimaal ingericht en beheerd zijn. Het bovenschools ICT-be-

heer zal ook gericht zijn op het adviseren op onderwijsinhoud om de ICT-middelen gericht in te 

zetten voor onderwijskundige ontwikkelingen in het onderwijs. Het verhogen van de ICT-vaardig-

heid van alle medewerkers via gerichte activiteiten en scholing. 

2 Meerjarenbegroting
Bij de geformuleerde ambities van Leerplein055 past ook een meer beleidsrijke begroting. Het 

maken van keuzes maakt daar onderdeel van uit. 

Concreet

Het vertalen van de ambities naar de inzet van middelen zodat een meer beleidsrijke meerjaren-

begroting opgesteld kan worden.

3 Planning- & controlcyclus
De P&C-cyclus waarin alle routines zijn vastgelegd vormt de basis van de bedrijfsvoering. Deze 

P&C-cyclus dient aan te sluiten bij de juiste verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het nieu-

we toezichtskader van de onderwijsinspectie vraagt om een andere aanpak van de P&C-cyclus In 

deze cyclus dienen rollen en verantwoordelijkheden duidelijk te zijn.

De planning- en controlcyclus is een middel om ambities en doelen te helpen halen en risico’s 

in beeld te brengen. Het is een continue cyclus waarin iedereen zich binnen zijn eigen rol en 

verantwoordelijkheid beweegt. De planning- en controlcyclus bestaat uit het plannen van acties, 

het uitvoeren van deze acties, het controleren van de resultaten van de ingezette acties en het 

bijsturen waar nodig. 

Binnen de planning- en controlcyclus zijn verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoor-

ding eenduidig belegd. Bestaande routines worden in kaart gebracht en, aangevuld met nieuwe, 

vastgelegd. 

Concreet

Het actualiseren van de planning en control-cyclus zodat hierover een heldere, eenduidige 

werkwijze ontstaat. Het herzien van het managementstatuut waarin verantwoordelijkheden van 

directeuren zijn uitgewerkt vanuit de nieuwe kernwaarden. 
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4 Administratieve processen
Vanuit de ambities en kernwaarden volgt beleid dat moet worden ontwikkeld. Werkprocessen 

worden hierop afgestemd en beschreven. Door een cyclische benadering in de ontwikkeling van 

de administratieve processen wordt het kwaliteitsdenken vormgegeven. Voor alle domeinen bin-

nen Leerplein055 wordt het tijdig evalueren en - waar nodig aanpassen - van de administratieve 

processen vanzelfsprekend. Zo worden we steeds beter in het faciliteren van het onderwijs. 

Concreet

Aanpassen van de administratieve organisatie (kwaliteitsdenken), vastgelegd in een digitaal 

handboek ‘Administratieve organisatie’.

 

5 Huisvesting
Het huisvestingsbeleid en de visie op het toekomstig gebruik van schoolgebouwen zal moe-

ten worden aangepast aan de rol van de scholen. Dit betekent dat het huisvestingsbeleid niet 

alleen uitgaat van goed beheer maar nog meer ruimte biedt om de school aan te laten sluiten 

op de omgeving. Nieuwe schoolgebouwen worden ontwikkeld op basis van onderwijsvisie met 

aandacht voor de vorming van integrale kindcentra. Het huidige huisvestingsbeleid zal hierop 

verder worden aangepast. Bij het beheer is ook aandacht voor veiligheid, klimaatbeheersing en 

opgeruimde gebouwen.

Concreet

Nieuw te ontwikkelen scholen worden in samenspraak met de teams vorm gegeven. In 

bestaande situaties waar vanuit de onderhoudsplanning werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden wordt per situatie bezien in hoeverre aanpassingen wenselijk/mogelijk zijn.
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9 Planning 

In de planning zijn de geprioriteerde onderdelen opgenomen. Na twee jaar wordt dit plan geëva-

lueerd en krijgen ook de niet-geprioriteerde onderdelen een plaats in dit plan.

Het is realistisch er van uit te gaan dat - evenals voorgaande jaren - vanuit onze maatschappelijke 

omgeving, het ministerie van onderwijs en de wetgever tal van zaken in gang zet die wij nu nog 

niet in het vizier hebben. We hechten er daarom aan flexibel om te gaan met de planning.
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Leerplein055

 2e Wormenseweg 80 te Apeldoorn

 telefoon 055  53 93 750

 e-mail info@leerplein055.nl

 website www.leerplein055.nl


