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‘Het leven is wat je overkomt  
terwijl je andere plannen maakt.’ 
 John Lennon



VOORWOORD

Een plan maken voor een onderwijsorganisatie met 20 scholen voor de komende vier jaar. Dat is geen geringe opgave.  

John Lennon zei ooit: ‘Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen maakt.’ We moeten daarom niet de illusie hebben 

dat we in staat zijn om routes zo gedetailleerd uit te zetten dat we exact binnen die afzettingen en markeringen gaan wan-

delen. Het zou bovendien niet wenselijk zijn om zo vooropgezet voor anderen te bepalen hoe ze hun doelen gaan bereiken. 

Natuurlijk hebben we met elkaar wel een droom over het onderwijs van morgen en duidelijke ideeën over de richting waarin we 

willen bewegen. Want als je niet weet waar je naartoe gaat, kom je ook nooit ergens aan. 

In contact 
Bij de totstandkoming van dit beleidsplan zijn veel mensen betrokken geweest. We hebben de dialoog gezocht, vragen gesteld, 

geluisterd en beelden opgehaald. Zowel bij leerkrachten en leerlingen als bij ouders. We hebben verkend welke ontwikkelingen 

in onze omgeving de komende jaren voor ons van invloed zullen zijn en wat toekomstgericht onderwijs voor ons betekent. Dat 

proces heeft iedereen als zeer waardevol ervaren. Niet alleen vanwege het uiteindelijke resultaat, maar vooral ook omdat we 

hiermee lieten zien dat we echt streven naar verbinding en dat het niet zomaar een leuke titel voor het beleidsplan is. Alleen 

met een gezamenlijke inspanning zijn we in staat om te komen waar we willen zijn. Om opbrengst én welbevinden in gelijke 

mate te versterken. Om het onderwijs betekenisvoller en interessanter te maken en af te stemmen op behoeften van leerlingen 

en de veranderende samenleving. 

Het begint van binnen
De droom over het onderwijs dat we willen realiseren, hebben we samengevat in 7 toekomstuitspraken, waar we ons beleid op 

baseren. Het zijn de beloftes van onze leerkrachten en gewenste belevingen die we bij onze leerlingen tot stand willen brengen. 

Om het beleid naar de praktijk te vertalen, zullen we niet kunnen volstaan met het formuleren van beleidsdoelstellingen en 

‘smart’ gemaakte prestatie indicatoren, maar zullen we ons vooral bewust moeten zijn van onze eigen intenties, onze menta-

liteit, houding en vaardigheden. De ontwikkeling van leerlingen hangt nu eenmaal nauw samen met ons eigen leervermogen 

en onze veranderbereidheid. Met de introductie van dit beleidsplan vertrouwen we erop dat iedereen binnen Xpect Primair zich 

herkent in de beschreven ambities en zich daar met plezier en enthousiasme voor wil inzetten. 

Hans van Daelen

Bestuurder Xpect Primair
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Terugblik op het proces
Dit strategisch beleidsplan is de opvolger van het beleids-
plan ‘In balans op weg naar 2014, vanuit de kracht van ver-
binding’. Het nieuwe beleidsplan is tot stand gekomen door 
breed draagvlak en met medewerking van leerlingen, ouders, 
medewerkers, directies, bestuur en belanghebbenden van 
Xpect Primair (zie bijlage 2). In opeenvolgende dynamische 
bijeenkomsten in het voorjaar van 2014 hebben de betrok-
kenen zich onder begeleiding van een externe deskundige 
uitgesproken over de gewenste richting en accenten voor de 
beleidsplanperiode 2015 - 2019. 

Wat moeten we behouden, wat moeten we loslaten, wat 
moeten we verder ontwikkelen? Waar staan we nu en wat 
willen we bereiken? Wat gaan onze leerlingen daarvan 
merken?

Deze constructieve dialoog heeft geleid tot veel waardevolle 
en uiteenlopende input. Uit de informatie die we ophaalden, 
werd duidelijk hoeveel diversiteit, expertise en mogelijkhe-
den we kunnen benutten.
Uiteindelijk heeft het dialoogproces geleid tot de samen-
stelling van drie manifesten, een Kinder-, Ouder- en Mede-
werkersmanifest. Hieruit zijn vervolgens zeven toekomst-
uitspraken gedestilleerd, die actief richting geven aan de 
ambities van Xpect Primair voor verdere versterking van de 
kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van 
medewerkers. De geformuleerde ambities zijn zowel gene-
riek beschreven als vanuit het perspectief van de leerling en 
de leerkracht. Wat merkt de leerling als er sprake is van toe-
komstgericht onderwijs dat recht doet aan verschillen? Wat 
zien we in dat opzicht terug in gedrag en houding  van de 
professionals? Want één ding is zeker: hoeveel we ook blij-
ven beredeneren, de output die we terugzien op een school 
heeft een directe relatie met hoe we waarnemen, denken en 
handelen en welke houding we kiezen.

Accepteren van onzekerheid
We hebben mensen gevraagd naar de onbekende weg. Dat is 
een spannende exercitie. Het heeft dan ook meer te maken 
met een ontdekkingstocht dan met een vooraf uitgestippel-
de route waar alle piketpaaltjes al vooraf zijn geslagen. We 
zijn ervan overtuigd dat het niet gaat werken om vanuit onze 
huidige situatie ons voor jarenlang vast te leggen aan rigide 
plannen. We zullen een gepast antwoord moeten hebben op 
onvoorspelbare ontwikkelingen. Dat vereist creativiteit en 
meesterschap en het besef dat huidige vraagstukken vanuit 
een toekomstig perspectief wel eens tot andere oplossingen 
kunnen leiden dan we vandaag voor mogelijk houden.

Kader voor keuzes
Met de titel ‘Oog voor verbinding’ willen we benadrukken 
dat goed onderwijs start met contact maken. Met aandacht 
voor leer- en ontwikkelingsbehoeften van zowel leerlingen 
als medewerkers. Met aandacht voor de wereld buiten de 
school, nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen en het be-
trekken van andere gezichtspunten. Het beleidsplan beoogt 
alle betrokkenen te inspireren om mee te bouwen aan het 
onderwijs van de toekomst. De omschreven ambities en be-
leidsdoelstellingen fungeren als toetssteen bij interne en 
externe verantwoording van onze resultaten en vormen het 
referentiekader voor de aangesloten scholen bij het maken 
van keuzes in hun school- en jaarplannen. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we Stichting Xpect Primair in 
hoofdlijnen. In het derde hoofdstuk blikken we terug op de 
geformuleerde doelstellingen uit het vorige strategisch be-
leidsplan. Hoofdstuk 4 omvat de strategische verkenning 
van trends en ontwikkelingen. In hoofdstuk 5 beschrijven we 
de kernambities in de vorm van 7 toekomstuitspraken en de 
betekenis daarvan. In hoofdstuk 6 omschrijven we wat deze 
toekomstuitspraken vragen aan vaardigheden. In hoofdstuk 
7 formuleren we onze strategische beleidsdoelstellingen per 
domein en in hoofdstuk 8 laten we zien hoe de toekomstuit-
spraken zich concreet manifesteren voor verschillende ont-
wikkelingsstadia in de scholen.
 

 HOE IS DIT 
STRATEGISCH 
BELEIDSPLAN TOT 
STAND GEKOMEN? 
INLEIDING

1. 2.
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Schets van Stichting Xpect Primair en haar scholen
Xpect Primair is een stichting voor katholiek basisonderwijs 
in Tilburg en telt 20 basisscholen, verspreid over een groot 
gedeelte van Tilburg. In totaal verzorgen 550 leerkrachten 
het onderwijs aan 6.500 leerlingen. De scholen kennen een 
grote diversiteit aan onderwijsconcepten en variëren in om-
vang van 150 tot 600 leerlingen. De volgende 20 basisscho-
len in Tilburg maken deel uit van Xpect Primair:
 
• Antares
• Christoffel
• Cleijn Hasselt
• De Bloemaert
• De Boemerang
• De Borne
• Montessoribasisschool De Elzen 
• Montessorischool De Petteflet
• De Sporckt
• De Stappen
• De Triangel
• De Vijf Hoeven
• De Wegwijzer
• De Zuidwester 
• Daltonschool Helen Parkhurst
• Jeanne d’Arc Jenaplanbasisschool
• Klinkers
• Meander
• Sint Hubertus
• Wandelbos

 

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de ligging van 

de scholen binnen Tilburg.

Onze identiteit 
Xpect Primair wil het verschil maken en staat voor hoog-
waardig onderwijs op katholieke grondslag. In het schooljaar 
2013-2014 hebben op alle scholen van Xpect Primair dia-
loogsessies plaatsgevonden, waarbij samen met ouders, leer-
krachten en leerlingen werd verkend wat de betekenis is van 
die katholieke identiteit en hoe je dat terugziet in de keuzes 
die worden gemaakt, de onderlinge benadering en omgangs-
vormen en in de activiteiten in de klas en op school. Uit die 
gesprekken zijn uiteindelijk vier kernwaarden gedestilleerd, 
die vervolgens weer werden getoetst in de organisatie. De 
vier waarden zijn Verwondering, Vertrouwen, Respect en 
Vergevingsgezindheid. Met deze kernwaarden geven we aan 
wat de primaire drijfveren zijn voor ons handelen. Waar we in 
geloven. De gemeenschappelijk bepaalde waarden voor onze 
katholieke identiteit vragen om een voortdurende beteke-
nisgeving, zodat ze kunnen worden herkend en uitgedragen. 
Op die manier wordt het een bindmiddel voor iedereen die 
werkzaam is binnen de organisatie en een magneet voor ou-
ders die op zoek zijn naar een school met betekenis. Waarden 
relateren aan oude en nieuwe verhalen die ons inspireren en 
waarin we ervaringen en levensvragen terugzien, die ons ra-
ken en waarvan we beseffen dat ze deel uitmaken van wie 
we zijn.

WIE IS 
XPECT PRIMAIR? 
ONZE ORGANISATIE 
IN HOOFDLIJNEN

2.
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Met Verwondering bedoelen we dat we anderen de ruimte 
geven en elkaar aanzetten om met andere ogen te kijken 
naar het bekende en het onbekende onbevangen tegemoet 
treden. Dat we ieders kwaliteiten aanspreken, uitdagen om 
een stap extra te zetten en laten zien dat gewone dingen 
ook bijzonder kunnen zijn.

Met Vertrouwen bedoelen we dat we zeggen wat we doen 
en doen wat we zeggen, dat we fouten durven te maken, 
afspraken nakomen en dat we investeren in het versterken 
van relaties. 

Met Respect bedoelen we dat we onbevooroordeeld luiste-
ren en de tijd nemen om het verhaal van de ander te horen. 
Dat we elkaar niet kwetsen. Bewust zijn van het effect van 
woorden en handelen, dat we niet over de ander, maar met 
de ander praten en dat we openstaan voor andere levensbe-
schouwingen.

Met Vergevingsgezindheid bedoelen we dat we elkaar nieu-
we kansen geven, dat we verschillen uitpraten en elkaar kun-
nen vergeven, dat we uitgaan van het goede in de mens.

Onze kernopdracht 
Evenals onze collega besturen voor primair onderwijs in het 
land hebben we de kernopdracht om kwalitatief hoogwaar-
dig onderwijs aan te bieden aan de leerlingen die aan onze 
scholen zijn toevertrouwd. We hebben deze kernopdracht 
vanuit verschillende perspectieven nader gespecificeerd.

Onderwijs
Ons onderwijs biedt kinderen maximale mogelijkheden  
om zich te ontplooien en hun eigen plaats te vinden in  
de samenleving. 

Kind en ouders
Wij respecteren de eigenheid van elk kind en nemen dit als 
leidraad voor ons onderwijs. Wij zien ouders/verzorgers als 
educatief partner.

Personeel
Onze medewerkers creëren in een veilige en vertrouwde 
omgeving een sfeer van onderlinge betrokkenheid, waarin 
kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden. Wij bieden 
onze medewerkers ontplooiingskansen en een werkklimaat 
waarin ze zich gerespecteerd en gewaardeerd weten.

Scholen
Onze scholen staan midden in de samenleving en werken, 
vanuit een christelijk geïnspireerde dialoog, samen met on-
derwijsorganisaties, kinderopvang, welzijn- en zorginstellin-
gen.

Organisatie
Xpect Primair is een lerende en professioneel geleide orga-
nisatie, waarin de scholen centraal staan en de middelen en 
mogelijkheden overeenkomstig de behoeften van de scholen 
worden toegedeeld. Zo creëren wij gelijke kansen in ongelij-
ke situaties en waarborgen wij de diversiteit en kwaliteit van 
ons onderwijsaanbod. Korte lijnen en een open communicatie 
dragen bij aan de onderlinge samenwerking en solidariteit.

Toezicht, bestuur, bestuursbureau en directies
Stichting Xpect Primair werkt sinds 2008 met een scheiding 
tussen toezicht en bestuur. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de 
gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht 
bestaat uit 5 personen. Het College van Bestuur (CvB) is het 
bevoegd gezag van de stichting en is verantwoordelijk voor 
de vaststelling van het strategisch beleid. Het CvB (in casu 
de Bestuurder) stelt de kaders voor de beleidsontwikkeling 
en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op 
stichtings- en schoolniveau. De Bestuurder wordt onder-
steund door drie bovenschools managers op de gebieden 
Schoolontwikkeling, Personeel & Organisatie en Financiën. 
De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor 
hun school en leggen verantwoording af aan de Bestuurder. 
Iedere maand komen de directeuren bij elkaar in het Directie-
overleg. Een van de directeuren van de scholen is voorzitter 
van het directieoverleg. 

Op dit moment wordt conform het managementstatuut  
gewerkt met een Directieoverleg en een Directeurenberaad. 

In het Directieoverleg komen nieuwe ideeën tot stand en 
wordt de ontwikkeling van bovenschools beleid voorbereid, 
gestimuleerd en geëvalueerd. De directeuren zijn gericht op 
onderlinge inspiratie en leren van elkaar. De voorbereiding en 
evaluatie van het Directieoverleg vindt plaats in een overleg 
tussen de manager schoolontwikkeling en de voorzitter van 
het Directieoverleg. In de werkgroepen participeren zowel 
(adjunct)directeuren van de scholen als medewerkers van 
het bestuursbureau. Zes keer per jaar vindt het Directeuren-
beraad plaats, dat evenals de studiedagen, wordt voorbereid 
door de Bestuurder, de voorzitter van het Directieoverleg en 
de manager Schoolontwikkeling. Daar waar nodig worden 
ook actuele onderwerpen vanuit de organisatie of omgeving 
besproken. Tijdens het Directeurenberaad wordt door de Be-
stuurder op hoofdlijnen gerapporteerd over de voortgang 
van de organisatie. 
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Centrale thema’s
In het vorige beleidsplan ‘In balans op weg naar 2014, 
vanuit de kracht van verbinding’ lag het accent van Xpect  
Primair op het vergroten van de resultaatgerichtheid en de 
vertaling van de destijds bepaalde kernwaarden daadkracht,  
betrouwbaarheid en professionaliteit naar concreet meetba-
re performance. Insteek was vooral om een omslag teweeg 
te brengen van activiteitengerichtheid naar doel- en resul-
taatgerichtheid. Andere belangrijke thema’s in de vorige be-
leidsplanperiode waren het versterken van de professionele 
cultuur en het lerend vermogen, innovatie en maatschappe-
lijke verbinding. Deze zaken sluiten aan bij de kernwaarden 
vernieuwing, professionaliteit en communicatie. Er zijn in 
deze periode resultaten behaald op het gebied van primaire 
processen, personeel, middelen en voorzieningen. Een meer 
uitgebreide terugblik is te vinden in de bestuursverslagen.

Stuctureel werken aan verbetering  
van onderwijskwaliteit
Xpect Primair heeft zich de afgelopen beleidsperiode sterk 
gericht op optimale monitoring en het zichtbaar verbeteren 
van de onderwijsresultaten van de aangesloten 20 scholen. 
De scholen van Xpect Primair bieden kwalitatief goed onder-
wijs, elk met hun eigen uitstraling en oriëntatie in de wijk 
en met een specifiek onderwijsconcept, dat aansluit op de  
populatie leerlingen. De scholen besteden structureel aan-
dacht aan planmatig meten en verbeteren van hun kwaliteit, 
onder andere met behulp van de procedure kwaliteitszorg. 
In 2014 werken alle scholen met een jaarplan en leggen 
ze horizontale verantwoording af middels het jaarverslag.  
Het onderdeel risicoanalyse heeft de afgelopen beleids-
planperiode binnen Xpect Primair concreet vorm gekregen.  
Daarbij vervullen de jaarlijkse schoolbezoeken van de be-
stuurder en de managers van het bestuursbureau een be-
langrijke rol. Met het onderdeel zelfevaluatie hebben we 
weliswaar een start gemaakt, maar de komende beleid-
speriode zullen we hierop verder moeten doorontwikke-
len. Om het onderwijs op onze scholen te optimaliseren,  
is ondersteuning beschikbaar in de vorm van kennis,  
begeleiding, opleiding, coaching en digitale instrumenten, 
programma’s en hardware. Voor het volgen van onderwijs-

resultaten is het digitaal leerlingvolgsysteem ParnasSys  
ingevoerd en daarnaast hanteren alle scholen ook een genor-
meerd volgsysteem voor sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Eigentijds leren met resultaat
De afgelopen periode is op alle scholen van Xpect Primair een 
begin gemaakt met vernieuwing en verrijking van het onder-
wijsaanbod met als inzet om kinderen thuisnabij kwalitatief 
goed onderwijs te bieden. Daarbij bewaken we nauwlettend 
de balans tussen het investeren in eigentijds leren en het 
realiseren van de vereiste opbrengsten. De resultaten van de 
eindtoets 2014 geven aanleiding tot een zorgvuldige analy-
se en monitoring om de gewenste onderwijskwaliteit te blij-
ven garanderen. Zorgen voor passend onderwijs voor iedere 
leerling en het blijven verbeteren van de kwaliteit van ons 
eigentijds onderwijs vormen ook de komende beleidsperiode 
een van de belangrijkste opdrachten voor Xpect Primair. 

Ontwikkelen, boeien en binden
We hebben ons in de afgelopen beleidsperiode gericht op  
het versterken van professioneel personeelsbeleid. Het 
formuleren van gemeenschappelijke criteria en gewenste  
basiscompetenties heeft geresulteerd in een profiel van 
Xpect Primair medewerkers. Door systematisch en meetbaar 
verbeteren van de pedagogische en didactische vaardighe-
den en door de verbeterde opbrengstgerichte gesprekken-
cyclus hebben we ons de afgelopen jaren gericht op verdere 
vergroting van de vakbekwaamheid van de leerkracht. Vanuit 
onze rol als aantrekkelijk werkgever willen we medewerkers 
blijven boeien, ontwikkelen en binden en zijn we voorzichtig 
gestart met het gericht inzetten en benutten van talenten, 
wat we in de komende periode verder zullen doorontwikke-
len. Afgelopen beleidsperiode is ook het opleiden en leren 
binnen Xpect Primair bovenschools georganiseerd, onder 
andere door de oprichting van de Xpect Academie. Hierin 
geven we op een gevarieerde wijze samen vorm aan uiteen-
lopende leervragen binnen Xpect. Met een groeiend aantal 
deelnemers aan de Xpect Academie kunnen we spreken 
van een succesvol initiatief. Daarnaast werken we ook op  
andere manieren aan een lerende organisatie, bijvoorbeeld 
door netwerken en structurele professionele ontmoetingen. 

 WAT HEBBEN WE  
BEREIKT? 
TERUGBLIK  
STRATEGISCH  
BELEID 2009-2014  

3.
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In de afgelopen periode hebben we maatregelen genomen 
om verzuim te verminderen, wat inderdaad het beoog-
de effect heeft gehad. Op het gebied van mobiliteit zijn er 
eerste stappen gezet die vragen om vervolg in de nieuwe  
beleidsperiode. Zeker gezien het belang hiervan voor de ont-
wikkeling van de scholen, organisatie en medewerkers. 

Gesprekkencyclus directeuren
De ambities uit het beleidsplan 2009 – 2014 worden in de 
gesprekkencyclus met directeuren besproken aan de hand 
van 10 prestatie-indicatoren op de belangrijkste resultaat-
gebieden. De volledige gesprekkencyclus bestaat uit een 
planningsgesprek (september), voortgangsgesprek (maart) 
en evaluatiegesprek c.q. planningsgesprek in septem-
ber. In september 2015 volgt de eerste beoordeling. Het  
voortgangsgesprek in maart is met name gericht op  
persoonlijke ontwikkeling. De directeuren geven aan  
positief te zijn over deze vertaling van de strategische  
ambities naar concrete opbrengsten, dus zal de cyclus in de 
nieuwe beleidsperiode worden gecontinueerd.

De organisatie besturen, beheren en ontwikkelen
De zelfstandige scholen, met integraal verantwoordelijke 
directeuren, leverden ook afgelopen beleidsperiode een 
bovenschoolse bijdrage aan de taakvervulling. De direc-
teuren onderzochten de rollen van alle geledingen en de  
mogelijkheden om als organisatie op te schalen en daarmee 
de kwaliteit van besturen en onderwijs verder te verbeteren 
via samenwerking binnen Tilburg. Geconcludeerd werd dat 
de onderzochte samenwerking binnen de huidige wet- en 
regelgeving niet tot een juridische fusie kon leiden. Samen-
werking met andere onderwijsorganisaties binnen T-Primair 
en Plein 013 heeft wel verder vorm gekregen. Een aantal 
scholen participeren in Brede Scholen of zijn op weg om  
samen met de opvang een integraal kindcentrum te wor-
den. In deze centra en Brede Scholen zijn sport, cultuur,  
jeugdzorg en welzijn belangrijke partners.

Zaken op orde
Xpect Primair is een financieel gezonde organisatie binnen de 
marges die daarvoor door het ministerie worden gehanteerd. 
Door het in eigen beheer aansturen en grotendeels uitvoe-
ren van de personele en financiële administratie is de effec-
tiviteit van de organisatie verder toegenomen. Door bezuini-
gingen, met name de inkomsten vanuit gemeenten, stonden 
de financiën afgelopen beleidsperiode wel onder druk. Extra 
middelen zijn ontvangen vanuit het Nationaal Onderwijs  
Akkoord, het zogenoemde Herfstakkoord. Jaarlijks stellen we 
een taakstellende begroting op, waarbij  we er naar streven  
dat het resultaat zowel op bestuursniveau als op school-
niveau minimaal nul moet zijn. Het werken met een begroting 
van minimaal nul is voor nagenoeg al onze scholen haalbaar  
gebleken. Ook de stichting heeft dat jaarlijks weten te reali-
seren. Middelen en mogelijkheden worden overeenkomstig 
de behoeften van de scholen toegedeeld. Met behulp van 
ons solidariteitsprincipe creëren wij gelijke kansen in onge-
lijke situaties en waarborgen wij de diversiteit en kwaliteit 
van ons onderwijsaanbod. Afgelopen beleidsperiode zijn de  
leerlingaantallen stabiel gebleven. Zowel leerlingen als  
ouders geven ons een tevredenheidscijfer dat hoger of  
minimaal gelijk is aan de referentiegroep van Scholen  
met Succes.

Resumerend mogen we met tevredenheid terugkijken op  
het realiseren van belangrijke doelstellingen voor onze  
leerlingen, ouders en leerkrachten. Met de fundamenten 
die er tot nu zijn gelegd, kunnen we met vertrouwen verder  
bouwen aan onze ambities voor de komende 4 jaar.  

 



Onderwijsorganisaties zoals Xpect Primair staan  
midden in de samenleving en ervaren iedere dag  
invloeden van landelijke, regionale en stedelijke  
ontwikkelingen. Om beleid te maken, is het zaak 
om goed te luisteren naar wat je om je heen hoort 
en goed te kijken naar wat je om je heen ziet. Want  
alleen met een onbevangen geest kun je verbinding 
maken tussen je eigen belangen en die van anderen. 
In de aanloop naar het nieuwe strategische beleid,  
heeft een klankbordgroep relevante maatschappe-
lijke ontwikkelingen en impressies geïnventariseerd  
die van betekenis zijn voor het onderwijs van de  
toekomst. In de klankbordgroep participeerden ouders, 
leerkrachten en directeuren, maar ook de bestuurder 
en managers van het bestuursbureau. Zij gingen actief 
op zoek naar zienswijzen, indrukken en verwachtin-
gen van partners en belanghebbenden over de rol en 
meerwaarde van Xpect Primair. De opgehaalde beel-
den vanuit de buitenwereld en de eigen organisatie  
maken zichtbaar waar de belangrijkste kansen en  
uitdagingen liggen. 

We zien de werkelijkheid niet zoals ze is, maar  
zoals wij zijn. 
In de opgehaalde beelden zijn veel interessante uitspraken 
gedaan, zowel vanuit de eigen organisatie als vanuit externe 
partijen en partnerorganisaties. Rode draad is dat onderwijs 
gaat om het werken aan brede talentontwikkeling en ge-
personaliseerd leren. Onderwijs is succesvol als het verwon-
dering oproept, als het sprankelt en inspireert. Dat betekent 
ook dat leerlingen meer beleven door te doen, door middel 
van betekenisvol onderwijs, dat aansluit op hun persoon-
lijke talentontwikkeling. Scholen geven hier invulling aan 
door aandacht voor techniek- en cultuureducatie, sport en  
bewegen en muziek. Deze aandachtsgebieden stimuleren 
een brede ontwikkeling en leveren verdieping en verrijking 
op voor leerlingen. De kinderen van nu leren voor zich-
zelf en voor een beroep dat nu nog niet bestaat. Ze leren 
niet meer voor een loopbaan, maar voor het leven. Wat  
kinderen willen, is eigentijds onderwijs, levensecht leren en 
zelf invloed hebben op het leren. De leerkracht creëert de 

betekenisvolle situaties die dit natuurlijk leren versterken. 
Als verschillen tussen leerlingen steeds groter worden en 
ondersteuningsbehoeften uiteen lopen, is het onze opdracht 
ons onderwijs daarop af te stemmen. Kinderen zoeken al in 
het basisonderwijs naar ‘hun missie’. Dat betekent veel la-
ten proeven, zodat ze beter tot keuzes en inzichten kunnen 
komen. Ruimte voor creativiteit is belangrijk met erkenning 
van de creatieve vermogens van kinderen. Leren in de 21ste 
eeuw vereist niet alleen vaardigheden, maar denken en doen 
vanuit de juiste mentaliteit. De leerkracht is begeleider van 
het leerproces en de sociale ontwikkeling van het kind. De 
leerkracht maakt daarbij gebruik van professionals buiten 
de school om de wereld naar de kinderen toe te brengen en 
maakt daarbij gebruik van talenten van ouders. Die zijn niet 
alleen educatief partner, maar ook sparringpartner voor een 
school. Essentieel is kennis delen met elkaar. Met het oog 
op toekomstig burgerschap werken we steeds meer toe naar 
co-creatie tussen leerkracht en leerling, ouders, onderwijs-
organisatie en samenleving. De leerkracht is de coach, die 
het eigenaarschap voor de ontwikkeling legt bij het kind. Een 
leerlinggerichte leerkracht heeft warmte, toont vertrouwen 
door optimisme en passende hoge verwachtingen, bezit em-
pathie, leert de leerling kennen en heeft een positieve en 
verbindende houding. Om goede resultaten te kunnen beha-
len, hebben leerkrachten vertrouwen en professionele ruimte 
nodig. Een directeur begrijpt en benut de samenhang tussen 
binnen en buiten, heeft oog voor opbrengsten en welbevin-
den, verzuim en bedrijfsvoering. Daarbij werkt de directeur 
zowel aan het versterken van zijn eigen vaardigheden als die 
van de leerkrachten, zoals het voeren van professionele ge-
sprekken, temeer omdat kwaliteit juist wordt beoordeeld in 
de individuele contactmomenten. 

A. Maatschappelijke ontwikkelingen
Participatiesamenleving 
Diverse belangrijke maatschappelijke stelsels worden op 
dit moment vernieuwd. De meest ingrijpende veranderin-
gen vinden plaats op de terreinen zorg en welzijn, energie 
en onderwijs. Centrale tendens hierin is dat de overheid  
terugtreedt en steeds vaker een beroep doet op de ei-
gen verantwoordelijkheid van mensen om hun leven in te  

WAT ZIEN EN  
HOREN WE IN  
ONZE OMGEVING?  
EEN STRATEGISCHE 
VERKENNING  
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richten. De overheid stuurt aan op een participatiesamenle-
ving, waarin iedereen naar vermogen bijdraagt, solidariteit 
toont met medemensen en verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving. 

Toenemende invloed van technologie
Mede dankzij technologie verdwijnen grenzen en ervaren 
we steeds meer verbinding met de hele wereld. Technolo-
gie verandert de manier waarop we communiceren, reizen, 
werken en recreëren, maar beïnvloedt ook de manier waarop 
we leren en informatie verwerven. In de werkelijkheid van 
vandaag speelt technologie al een grote rol en dat belang zal 
in de nabije toekomst alleen maar verder toenemen. Daar-
bij gaat het niet alleen om de beschikbaarheid van media, 
maar ook om een veranderende mindset ten opzichte van 
techniek. De toegankelijkheid en beschikbaarheid van online 
toepassingen maken dat er totaal nieuwe samenwerkingen, 
allianties en communities ontstaan. Dwarsverbanden van 
eigenzinnige groepen mensen, die elkaar weten te vinden 
op gemeenschappelijke interesses of idealen. Dankzij tech-
nische innovaties is het wellicht mogelijk om in de toekomst 
cruciale oplossingen voor wereldvraagstukken te realiseren. 
De mensen die we spraken over de technologische ontwik-
kelingen gaven aan dat ze meer dan ooit ervaren dat alles 
in beweging is en dat we rekening moeten houden met een 
permanente staat van verandering. Dat vraagt van iedereen 
een flexibele houding en het vermogen om mee te verande-
ren. 

Techniekpact
In mei 2013 hebben onderwijsinstellingen, werkgevers, 
werknemers, jongeren en het Rijk een nationaal Techniek-
pact gesloten. Het Techniekpact zet, met als horizon 2020, 
in op drie actielijnen: kiezen voor techniek, leren in de tech-
niek en werken in de techniek. Met behulp van landelijke en 
regionale acties wordt gewerkt aan de uitvoering. Meer con-
creet zetten basisscholen zich, samen met scholen uit het 
voortgezet onderwijs en bedrijven, in voor uitdagend tech-
niekonderwijs voor alle jongeren van 4 tot 18 jaar. Leerlingen 
moeten weer enthousiast worden voor techniek en techno-
logie door hun nieuwsgierigheid te prikkelen en hen op een 

aansprekende manier het belang van techniek te laten zien. 
Techniekonderwijs moet leerlingen daarnaast mogelijkheden 
bieden om hun technische talenten en kwaliteiten te ont-
dekken en verder te ontplooien. 

B. Onderwijs ontwikkelingen
Het Bestuursakkoord: de school van 2020
In het bestuursakkoord voor de sector primair onderwijs  
hebben de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap en de PO-Raad  afspraken gemaakt over de school van 
2020 en de weg om dit toekomstperspectief te realiseren. 

De school van 2020 bereidt leerlingen in het primair onder-
wijs voor op een samenleving die zich zal kenmerken als een 
informatie- en netwerkmaatschappij. Vanuit het perspectief 
dat de leerlingen van nu, de burgers zijn die straks samen de 
samenleving vorm mogen geven. Belangrijke kenmerken van 
de school van 2020 zijn: 
•  Uitdagend en toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op 

de talenten en behoeften van alle individuele leerlingen. 
•  Onderwijs van hoge kwaliteit (basisvaardigheden én  

aandacht voor brede persoonlijke en maatschappelijke  
vorming).

•  Teams, onderwijsondersteunend personeel en schoollei-
ders werken individueel en collectief aan een doorontwik-
keling van hun professionaliteit.

•  De school stelt de leerling centraal en draagt bij aan  
doorgaande leer- en ontwikkellijnen.

Het eigenaarschap van de onderwijsontwikkeling ligt bij  
de teams op scholen, de schoolleiders en de besturen.  
Het kabinet stelt hiervoor extra middelen beschikbaar. 

Beleidsagenda PO Raad 2014-2018
De PO Raad stelt dat besturen in het primair onderwijs  
het verschil kunnen maken door te focussen op de  
volgende thema’s:
•  Verbinding- richten van voorzieningen op de belangen van 

kinderen
•  Innovatie en ICT – mogelijkheden benutten van technologi-

sche vernieuwing
•  Kennis en Onderzoek – goed onderwijs en leerkrachten in 

een academische omgeving
•  Bestuur als motor – professionalisering van schoolbesturen

De nieuwe onderwijs CAO
Op 2 juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord bereikt met de 
onderwijsvakbonden over een CAO voor het primair onder-
wijs. Deze nieuwe CAO PO loopt van 1 juli 2014 t/m 30 juni 
2015. Met deze nieuwe CAO is een belangrijke stap gezet 
op weg naar de modernisering van de arbeidsvoorwaarden 
en het toekomstbestendig maken van de CAO. Onder meer 
door meer ruimte te laten voor professionals, een regeling 
gericht op duurzame inzetbaarheid en de overstap naar een 
veertigurige werkweek.

Passend Onderwijs
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten 
schoolbesturen zorgen voor een sluitend aanbod voor  
leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De komende 
beleidsperiode gaan we deze verantwoordelijkheid samen 
met onze partners vorm geven. Aan ons de uitdaging om  
iedere leerling onderwijs te bieden dat past bij hun  
ondersteuningsbehoeften. De basis hiervoor ligt in de  
ondersteuningsprofielen van iedere school. In deze profielen 
geven scholen aan welke onderwijsondersteuning ze aan 
leerlingen kunnen bieden. 

Ouderbetrokkenheid
In zijn algemeenheid stellen ouders en leerlingen steeds 
hogere eisen aan de kwaliteit van geleverde producten en 
diensten. Van scholen wordt gevraagd nadrukkelijker in te 
spelen op deze individuele behoeften. Behoeften die sterk 
uiteen kunnen lopen en variëren van bijvoorbeeld specifiek 
maatwerk op het gebied van onderwijs, tot volledige (dag)
arrangementen van onderwijs en zorg. Ouderbetrokkenheid 
heeft in essentie één belangrijk doel: het realiseren van een 
betere wereld voor de leerling, de ouders en school.

Kinderopvang
Na jaren van spectaculaire groei van het aantal kinderen in 
de opvang, is sinds een paar jaar sprake van een stevige af-
name. De lange wachtlijsten bij de kinderopvang zijn in korte 
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tijd verdampt en de sector kampt nu met leegloop, wat op 
een aantal plaatsen heeft geleid tot faillissementen. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat ouders, vooral door de kosten van 
de opvang, minder kinderopvang afnemen dan zij feitelijk 
zouden wensen. Daarnaast speelt ook werkloosheid van één 
of van beide ouders een belangrijke rol om kinderopvang te 
beëindigen. Vooral informele opvang is hiervoor in de plaats 
gekomen. De sector kinderopvang onderstreept het belang 
van gezamenlijk werken aan de ontwikkeling van 0 tot 12 
jarigen. Mogelijk leidt dit op termijn, binnen Tilburg, tot een 
verdergaande samensmelting van primair onderwijs en kin-
deropvang.

Onderwijshuisvesting
Op 1 januari 2015 is de doordecentralisatie van de huisves-
ting in het primair onderwijs een feit. Het budget voor het 
buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen zal dan 
zijn overgeheveld van de gemeenten naar de schoolbestu-
ren. De exacte vergoedingsbedragen die schoolbesturen 
voor primair onderwijs in het kader van doordecentralisa-
tie vanaf 1 januari 2015 via de lumpsumvergoeding zullen  
ontvangen en de voorwaarden voor de overgangsregeling 
worden uiterlijk op 1 oktober 2014 door het ministerie van 
OCW bekendgemaakt. Ontwikkelingen op scholen, groei 
en krimp, zijn direct van betekenis voor huisvesting. Vaak 
wordt bij groei gevraagd om oplossingen in de nabije omge-
ving te zoeken. Echter uitbreiden van huisvesting is steeds 
minder een haalbare optie. In gevallen van krimp zal gepro-
beerd worden om leegstand te beperken door bijvoorbeeld  
samenwerking te zoeken met relevante partijen.

C. Ontwikkelingen in Tilburg 
T-Primair
Xpect Primair participeert sinds 2009 met de andere onder-
wijsbesturen uit het primair onderwijs in Tilburg in de Vereni-
ging Primair Onderwijs, T-Primair. Met ingang van 1 januari 
2014 zijn de ambities van T-Primair opnieuw vorm gegeven 
en is de verenigingsstructuur omgezet naar een coöperatie-
ve vereniging. Middels deze coöperatie vindt bundeling van 
krachten zowel op onderwijsinhoudelijk als op beheersmatig 
gebied plaats. T-Primair wil, samen met de kinderopvang,  

bijdragen aan een optimale ontwikkeling van kinderen in 
de regio Tilburg. Daartoe vindt T-Primair het belangrijk om 
koersbepalend, kwaliteitsbewust, verbindend en betrok-
ken te zijn. En derhalve als één partij te opereren in het  
overleg over het lokale beleid voor primair onderwijs, in de 
gemeente Tilburg.  

Plein 013
Xpect Primair participeert met haar 20 scholen in Plein 
013, het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs 
in de regio Tilburg. Plein 013 vertegenwoordigt 81 basis-
scholen, 4 speciale basisscholen en 5 scholen voor speciaal 
onderwijs. Plein 013 zet zich in om voor alle leerlingen in  
de basisschoolleeftijd een onderwijsaanbod te realiseren 
dat past bij hun ondersteuningsbehoeften. De scholen bin-
nen het samenwerkingsverband verplichten zich om voor 
elke leerling een passend onderwijsaanbod te garanderen, 
zo veel mogelijk thuisnabij en waar nodig aangevuld met  
specifieke ondersteuningsarrangementen. Scholen kunnen 
zich specialiseren en onderling afspreken wie welke kinderen 
het beste onderwijs kan bieden.

Lokaal Educatieve Agenda
De onderwijsontwikkelingen binnen de gemeente Tilburg 
worden vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda. De  
komende periode zal de nadruk liggen op de realisering 
van integrale planvorming op wijkniveau. Het op te stellen  
integrale locatieplan beschrijft wat op locatie of wijkniveau 
nodig is om kwalitatief goed onderwijs te bieden en brede 
talentontwikkeling mogelijk te maken. Het opstellen van de 
locatieplannen vindt plaats met input vanuit het werkveld. 
De directeuren van basisscholen gaan daarin een vooraan-
staande rol spelen. Daarbij werken de directeuren aan het 
versterken van hun vaardigheden, zoals het voeren van  
professionele gesprekken, temeer omdat kwaliteit juist 
wordt beoordeeld in de individuele contactmomenten.    
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 WAAR WILLEN WE 
NAARTOE? 
KERNAMBITIES 
XPECT PRIMAIR 
2015 – 2019 
IN 7 TOEKOMST- 
UITSPRAKEN

5. OOG VOOR VERBINDING
De kracht van verbinding is elkaar zien, elkaar waarderen en 
elkaar opzoeken. Dat is een opvatting die iedereen bij Xpect 
Primair omarmt. En waarnaar we allemaal willen handelen. 
We erkennen het belang van dialoog. Ruimte voor ieders 
eigen verhaal, luisteren naar wensen en behoeften en in 
samenspraak verder komen. De inhoud van die dialoog be-
weegt mee met de tijd. Onze scholen staan immers midden 
in de samenleving, in een voortdurende wisselwerking met 
veranderende inzichten en opvattingen. Kern van ons onder-
wijs is de relatie, het contact dat we maken en onderhouden 
met leerlingen, met ouders en met elkaar. Oog hebben voor 
verbinding noemen we dat. 

Morgen begint vandaag
De komende jaren gaan we ons onderwijs nog meer afstem-
men op wat kinderen in de toekomst nodig hebben: zelfver-
trouwen, besef van eigen identiteit, weerbaarheid, nieuws-
gierigheid, basiskennis taal en rekenen en wereldwijsheid. 
We werken daarom actief aan een lerende organisatie, een 
cultuur waarin het vanzelfsprekend is om kennis, ideeën, 
ervaringen en best practices te delen met elkaar. Dit vindt 
plaats in zowel formele als informele netwerken. Wie in 2019 
één van onze scholen binnenstapt, ziet tenminste professi-
onals die bewust en kritisch omgaan met methodes en die 
gevarieerde werkvormen hanteren. In betekenisvolle activi-
teiten worden vakgebieden verbonden en wordt aansluiting 
gezocht met externe partners, met name op het gebied van 
cultuur en techniek. 

Onze 7 toekomstuitspraken
Voor de nieuwe beleidsplanperiode hebben we 7 beloftes 
geformuleerd. Statements die we vertalen naar praktische 
uitwerkingen, die steeds meer zichtbaar zullen zijn op onze 
scholen. Leerkrachten bieden de kwaliteit die aansluit op 
wat we voor leerlingen willen bereiken. Ouders, leerlingen 
en partners ervaren of we onze beloftes waarmaken.

1.  DE EIGENHEID VAN IEDER KIND IS RICHTSNOER VOOR 
ONS ONDERWIJS 

In de school van nu en morgen wil Xpect Primair gericht af-
stemmen op individuele behoeften, rekening houdend met 
de eigenheid van kinderen, met hun specifieke ondersteu-
ningsbehoeften en leerwensen. Oog voor individuele leer-
lijnen gaat hand in hand met een grote mate van deskun-
digheid van leerkrachten om aan deze speciale behoeften 
tegemoet te komen.

2.  IEDEREEN ZET DE NOODZAKELIJKE STAPPEN OM TE ONT-
WIKKELEN EN VERDER TE KOMEN 

We leven in een interessante tijd, waarin leren een nieuwe 
betekenis heeft gekregen. Eigenlijk zijn de begrippen leer-
ling en leerkracht dynamisch, want we nemen afwisselend 
een andere rol en leren doe je voortdurend en in elke fase 
van je leven. Voor je leerproces ben je vooral zelf verant-
woordelijk. Of je nu 11 bent of 51. Of je nu aan een tafeltje in 
de klas zit of je vak bijhoudt via een webinar. 

3.  DE LEEROMGEVING MAAKT NIEUWSGIERIG EN NODIGT UIT 
TOT LEREN EN ONTDEKKEN 

Onze scholen evolueren naar multifunctionele ruimtes die 
naar de behoeften van de gebruikers zijn ingericht en waarin 
leerlingen van verschillende leeftijden samen leren en ont-
dekken. We zorgen ervoor dat de leeromgeving veilig en ver-
trouwd is, maar ook uitnodigend en inspirerend. Dat vraagt 
om aantrekkelijke en gezonde gebouwen, maar ook om alert-
heid en deskundigheid van onze professionals. 

4.  TER BEVORDERING VAN HET PRIMAIRE PROCES WERKEN 
WE BINNEN EN BUITEN DE SCHOOL INTENSIEF SAMEN 

De buitenwereld is op verschillende manieren zichtbaar 
aanwezig in de school. Samen met ouders en partner- 
organisaties werken we aan het verrijken van de leeromge-
ving. Samenwerking is niet langer een horizontaal proces, 
maar richt zich op verbetering en synergie. Door slimmer 
te organiseren en verbindingen te leggen, ontstaat nieuwe 
energie en motivatie om kwaliteit en rendement van het  
onderwijs voortdurend te versterken. 



5.  ZELFONDERZOEK IS DE BASIS VOOR NIEUWE IDEEËN EN 
HET VERBETEREN VAN PRESTATIES 

Geleidelijk, maar wel steeds nadrukkelijker, verleggen we het 
accent van kennisoverdracht naar begeleiding van het leer- 
en ontwikkelingsproces. We zijn coach voor het kind, coach 
voor elkaar. Daarbij is het helder waar de regie en verant-
woordelijkheid liggen. Uiteindelijk willen we ernaar toe dat 
kinderen zelf hun doelen stellen en hun werk zelf evalueren. 
Dat geldt overigens in gelijke mate voor de ontwikkeling van 
onze professionals. 

6. OUDERS WORDEN ALS EDUCATIEF PARTNER BETROKKEN 
Voor ieder kind bepalen we straks samen met de ouders een 
persoonlijke leerroute, afgestemd op mogelijkheden en be-
hoeften. Ieder kind bepaalt in overleg wat in het portfolio 
komt en hoe dat wordt beoordeeld. 

7. ER IS OOG VOOR WAT MENSEN ONDERSCHEIDT EN BINDT 
We hebben aandacht voor verschillen en gaan daar respect-
vol mee om. Dat geldt voor leerlingen die op een andere  
manier leren en voor leerkrachten met hun eigen waarden en 
persoonlijkheid. Daarbij benadrukken we gemeenschappe-
lijkheid en overeenkomsten, zodat iedereen zich veilig voelt 
en gezien en gewaardeerd wordt in de groep. Iedereen is 
zich bewust van de betekenis hiervan, bevordert wederzijdse  
verantwoordelijkheid en neemt hierin de juiste acties. 
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In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de toe-
komstuitspraken, die de kern raken van onze opdracht: ‘het 
bieden van toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit’. 
Het gaat om de verbinding met leerlingen en hun ouders 
en om de leerkrachten die dit mogelijk maken. Alle overige 
activiteiten binnen de scholen en stichting zijn hierin on-
dersteunend en altijd dienstbaar aan het primaire proces. In 
hoofdstuk 7 vertalen we onze ambities naar doelstellingen 
per beleidsdomein, maar om met elkaar het gewenste resul-
taat te kunnen bereiken, is het essentieel dat we aandacht 
schenken aan de relatie tussen onze ambities en de bete-
kenisgeving in de praktijk van alledag. Welke houdingen en 
gedragingen beschouwen we als noodzakelijke pijlers? Welke 
competenties achten we voorwaardelijk om onze doelen te 
realiseren? Wat laat je als professional daadwerkelijk zien?

We hebben vier competenties gedefinieerd die voor iedereen 
werkzaam binnen Xpect Primair zichtbaar moeten zijn in ge-
drag en houding. 

DIALOOG 
Dialoog is een richtsnoer voor verbinding. Het brengt je ver-
der dan je huidige gezichtsveld en begrip. Dialoog is een ge-
sprek met diepgang, vanuit de intentie om dichter bij elkaar 
te komen en van elkaar te leren. Dialoog start met een ac-
tieve manier van luisteren en is een vrije en creatieve ver-
kenning van andermans én je eigen waarheid. Door ruimte te 
geven, ontstaan nieuwe inzichten en kansen. Dialoog is de 
basis voor betere communicatie, wederzijds vertrouwen en 
menselijk begrip, een fundament om met elkaar te bouwen 
aan praktische en strategische samenwerking en ontwikke-
ling. 

SAMENWERKEN
Samenwerken doe je om resultaat te bereiken, doelen te 
behalen, te inspireren en te ondersteunen. Hoe je met el-
kaar omgaat, bepaalt de kwaliteit van de samenwerking. Je 
kunt elkaar aanvullen vanuit afzonderlijke competenties of 
zodanig versterken dat er een synergie ontstaat. Dan is de 
som meer dan het geheel der delen. Samenwerken vraagt 
vertrouwen en herken je als mensen gezamenlijke verant-

woordelijkheid nemen. Je ziet het in de wil om van elkaar te 
leren en in coöperatief werken. We werken samen vanuit ie-
ders eigen kracht en persoonlijke waarden, maar ook vanuit 
een gedeeld besef dat je samen voor dezelfde idealen gaat. 
Als samenwerken co-creatie wordt, ontstaat er maximale af-
stemming tussen bedoeling en uitvoering, optimale vitaliteit, 
verbeterde relaties en meer innovatievermogen. 

NIEUWSGIERIGHEID
We stimuleren een onderzoekende houding. We verwach-
ten van elkaar dat we vanuit betrokkenheid willen leren en 
verder willen komen. Nieuwsgierigheid is een intrinsieke 
behoefte om te ontdekken, om vragen te stellen naar de 
diepere achtergronden en beweegredenen. Vanuit een ge-
zonde nieuwsgierigheid zet je stappen in je leerproces. Goed 
voorbeeld doet goed volgen. Nieuwsgierigheid vraagt om het 
doorbreken van grenzen, om dingen anders te doen en vast-
houdend te zijn. Een omgeving die uitdagend en inspirerend 
is, prikkelt nieuwsgierigheid, geeft leerlingen de regie over 
hun leerproces. Je bent nieuwsgierig als je onvoorwaardelijk 
geïnteresseerd bent in wat je nog niet weet om verbinding 
te maken met wat je al wel weet. De buitenwereld wordt dan 
steeds meer deel van je binnenwereld.

FLEXIBILITEIT 
We hebben de veerkracht om mee te bewegen en tegelijk 
sterk te staan in eigen kracht. Om staande te blijven in te-
genwind. Hoe meer vertrouwen, des te meer flexibiliteit. We 
hebben een flexibele geest nodig om de juiste ontwikkeling 
tot stand te brengen, om los te komen van vastzittende  
patronen en te vernieuwen. Het vraagt lef en de bereidheid 
om in actie te komen. Wie flexibel is, is alert op kansen en 
benut die ook. Als we ruimte geven aan dynamisch ontwik-
kelen, vergroten we energie, zijn we toekomstgericht en  
durven we fouten te maken. In een flexibele organisatie blijven  
we breed inzetbaar, geven we het goede voorbeeld en  
doen we wat nodig is om kwaliteit te realiseren en onszelf 
te verbeteren. 
 

WAT VRAAGT  
HET VAN ONS?   
VEREISTE 
VAARDIGHEDEN

6.
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WAT GAAN  
WE DOEN?  
DOELSTELLINGEN  
PER BELEIDSDOMEIN

7. Van onze ambities naar strategische beleidsthema’s
Alle beelden, inzichten, analyses en gesprekken met  
mensen binnen en buiten de organisatie hebben geleid tot 
de nieuwe koers voor 2015-2019. Vertaald in 7 toekomst-
uitspraken. Om die geschetste ambities waar te kunnen 
maken, moeten we op alle niveaus binnen Xpect Primair 
gerichte inspanningen blijven leveren. Dat is niet alleen een  
belangrijke opdracht voor de professionals in de klas, maar 
ook voor onze schooldirecteuren, het bestuursbureau en 
de bestuurder. Dat gaan we de komende 4 jaar doen met  
beleidsdoelstellingen die we hebben geordend in de domei-
nen zoals we die in onze stichting hanteren. Deze concretise-
ring van de zeven toekomstuitspraken is gekoppeld aan het 
beleidsdomein dat daarbij het meest passend is.  
We starten met het kort weergeven van onze visie op de voor 
onze organisatie relevante beleidsdoelstellingen. Daarna ge-
ven we concreet aan wat we per strategische beleidsdoel-
stelling willen realiseren  en waaraan we zien dat we onze 
doelen bereikt hebben. Tot slot geven we per domein aan 
in welk tijdpad we met de genoemde doelstellingen aan de 
slag gaan.
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Beleidsdomein Onderwijs

Onze visie 
Wij geloven dat onze inzet vooral gericht moet zijn op  
brede talentontwikkeling van leerlingen en goed burger-
schap. Onderwijs dat afgestemd is op de eigenheid van ieder 
kind, versterkt het zelflerend vermogen, waardoor leerlin-
gen beter gemotiveerd zijn, sneller en beter leren en beter 
presteren. Door het tijdig signaleren van talenten en hier ge-
richt mee aan de slag gaan, worden kinderen beter opgeleid  
voor de toekomst. Een toekomst waarin in toenemende mate 
een beroep zal worden gedaan op creativiteit en samenwer-
kingsvaardigheden en waarin leerlingen moeten anticipe-
ren op onzekerheden. We geloven ook dat wetenschap en  
technologie de nieuwsgierigheid van leerlingen prikkelt. 
Technologie beïnvloedt onze pedagogische en didactische 
rol en maakt het mogelijk om onze grenzen te verleggen en 
ons onderwijs te verrijken aan de hand van een doorgaande 
ontwikkelingslijn. 

We vinden daarnaast cultuuronderwijs van grote waarde 
voor een brede ontwikkeling van onze leerlingen en we vin-
den het belangrijk dat leerlingen voldoende bewegen, hier 
plezier aan beleven en een actieve leefstijl behouden. Vanuit 
de filosofie dat kinderen baat hebben bij een doorgaande lijn 
en verbindingen binnen de wijk, werken we aan geïntegreer-
de planvorming op locatieniveau. Evenals met ouders als 
educatief partner hechten we daarbij belang aan verbinding 
met organisaties zoals opvang, welzijn, cultuur en sport.

Beleidsdoelstellingen
1.  Resultaten en opbrengsten zijn minimaal op landelijk ni-

veau of daarboven. 
2.  Alle scholen van Xpect Primair werken in hun schoolplan-

nen 2015-2019 zichtbaar en merkbaar aan de 7 toe-
komstuitspraken. Dialoog, transparantie en benchmarken 
is stichtingsbreed ingezet om te leren van elkaar. We eva-
lueren permanent de kwaliteit van ons onderwijsaanbod 
en brengen van daaruit de ontwikkelpunten in beeld.

3.  We hebben interne expertise opgebouwd ten aanzien van 
de verbinding tussen onderwijs en technologie. We heb 
ben de inzet van externe expertise afgebouwd, uitgaande 
van het train-de-trainer model.

4.  Techniek heeft een prominente plaats gekregen op onze 
scholen. Xpect Primair is actief betrokken bij het Promotie 
Platform Techniek en richt op basisschool de Vijf Hoeven 
in 2015 een technieklokaal in.

5.  We stimuleren leerlingen op een eigentijdse manier om 
gezond te eten, te bewegen en te sporten Op alle scholen 
behoort bewegingsonderwijs tot het vaste programma. 

6. Ouder zijn educatief partner.
7.  Scholen werken aan duurzaam partnerschap tussen on-

derwijs en cultureel veld.
8.  Scholen bieden een uitdagende leeromgeving. 
9.  Leerlingen worden actief betrokken bij het beleid van de 

school, wat tot uitdrukking komt in leerlingtevredenheids-
onderzoeken, leerlingraden en kindgesprekken.

10.  Leerkrachten hebben deskundigheid met betrekking tot 
cultuureducatie en verbinden dat aan taal, wereldoriën-
tatie, beeldende vakken en 21st Century skills.

11.  We hebben een pilotproject afgerond met het Voortgezet 
Onderwijs rondom onze 7 toekomstuitspraken.
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Beleidsdomein Personeel

Onze visie
De leerling staat centraal en de leerkracht doet er toe. Alleen 
competente leerkrachten kunnen onze leerlingen op passen-
de wijze begeleiden bij het ontwikkelen van hun talenten. 
Kernwoorden voor de professional van de toekomst zijn: 
onderzoeken, ontwerpen, motivatie, passie en omgaan met 
veranderingen. Dit kan niet zonder het permanente proces 
en de wil en eigen verantwoordelijkheid van de professio-
nal om de eigen competenties en talenten te kennen en te  
blijven ontwikkelen. We leggen de lat hoog voor onszelf. 
Daarbij past het op de juiste wijze en in dialoog verantwoor-
den van je inspanningen en behaalde resultaten. Medewer-
kers zijn in dienst van Xpect Primair en inzet vindt plaats 
waar medewerkers met hun specifieke talenten de mees-
te toegevoegde waarde hebben. Op termijn zal dit voor de  
functie van leerkracht leiden tot meer differentiatie tussen 
generalistische en specialistische invulling. Ook als stichting 
hebben we passend hoge verwachtingen van onze mede-
werkers op de scholen én op het bestuursbureau. Iedereen 
in de organisatie werkt vanuit dezelfde kernopdracht en 
kernwaarden aan de 7 toekomstuitspraken en heeft zich hier 
zichtbaar aan verbonden. 

Uiteraard mogen medewerkers ook passende hoge ver-
wachtingen hebben van Xpect Primair als werkgever. Xpect 
Primair staat voor kwalitatief goed werkgeverschap en is 
gedreven en vooruitstrevend op het gebied van onderwijs-
ontwikkelingen. Wij zijn een werkgever die actief investeert 
in professionals en in een innovatieve en inspirerende leer- 
en werkomgeving. Medewerkers werken met passie en ple-
zier, zijn gedreven en stralen dit ook uit naar leerlingen, ou-
ders, omgeving en elkaar. 

Beleidsdoelstellingen
1.  21e eeuws leren is verder vorm gegeven. Professionals 

binnen Xpect Primair weten wat van hen wordt verwacht 
en beschikken over de vereiste kennis, vaardigheden en 
lerende houding om optimaal om te kunnen gaan met de 
eisen die aan hen worden gesteld in de veranderende  
onderwijswereld. De leerkracht heeft zich ontwikkeld tot 
coach van de leerling die mederegisseur is van het eigen 
leerproces. Wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek 
heeft een vaste plaats gekregen binnen Xpect Primair.

2.  We hebben een opleidingstraject voor nieuwe medewer-
kers, bestaande uit een Xpect Primair breed introduc-
tietraject en een Xpect Primair profiel voor stagiaires  
en invallers.

3.  De nieuwe CAO is geïmplementeerd met ruimte voor pro-
fessionals, duurzame inzetbaarheid, 40-urige werkweek 
en onderwijstijd.  

4.  We hanteren een up-to-date gesprekkencyclus, aangepast 
aan de inhoud van de 7 toekomstbeelden, waarin we met 
elkaar in dialoog gaan over inspanningen en opbrengsten. 
Organisatiebreed is zichtbaar dat we systematisch en 
meetbaar werken aan het verbeteren van onze pedagogi-
sche en didactische vaardigheden. 

5.  Alle leerkrachten van Xpect Primair staan geregistreerd 
in registerleerkracht.nl. Ze laten daarmee zien dat ze be-
voegd en bekwaam zijn en daar gericht aan blijven werken.

6.  We hebben een goed Mobiliteitsbeleid geïmplementeerd, 
gebaseerd op talentenmanagement en (individueel) maat-
werk, dat zorgt voor kaders, kansen en faciliteiten.

7.  ‘Leren met Xpect’ is doorontwikkeld in de juiste vorm en 
inhoud. De Academie is inhoudelijk en qua opzet verbon-
den aan de 7 toekomstuitspraken en leidt ertoe dat alle 
medewerkers binnen Xpect Primair voldoende en op de 
juiste wijze zijn geschoold. Leren met Xpect onderscheidt 
een drietal niveaus: medewerkers, school, Xpect breed. 
Trainingen en opleidingen worden zoveel mogelijk door 
medewerkers van Xpect verzorgd. Een management de-
velopmenttraject voor huidig en toekomstig management, 
maakt hier onderdeel van uit. Er is sprake van binden en  
boeien van veelbelovende medewerkers.

8.  We hebben onze strategische personeelsplanning op orde. 
We hebben inzicht in welke talenten we in huis hebben 
en wat we aanvullend nodig hebben. We hebben de juiste 
persoon op de juiste plaats. Op scholen werken allround en 
meer specialistische leerkrachten. 
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Beleidsdomein Middelen

Onze visie
-Financiën
Vanuit een zorgvuldig financieel beleid werken we op stich-
tingsniveau op transparante wijze aan een goede financiële 
beheersing en een laag kostenniveau. Ons doel is om zoveel 
mogelijk middelen direct ten goede te laten komen aan de 
leerlingen. Wij geloven in het solidariteitsprincipe tussen 
scholen van onze stichting en werken daarom vanuit onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid met een passende bo-
venschoolse bekostiging, die in lijn is met nieuwe ontwikke-
lingen. Projecten en pilots kunnen ontwikkelingen in bepaal-
de fasen een extra steuntje geven. 

-Huisvesting
Huisvesting van scholen moet afgestemd zijn op het onder-
wijs. Het meest wenselijk is de gebouwelijke visie daarbij 
parallel te laten lopen met de onderwijskundige visie. Aan-
gezien het economische eigendom van de gebouwen bij de 
gemeente ligt, kan dit niet altijd gerealiseerd worden. Wat 
ons betreft mag huisvesting niet belemmerend zijn voor de 
invulling van kwalitatief onderwijs. Vandaar dat we elke ge-
bouwelijke renovatie aangrijpen voor een heroriëntatie. Ook 
kan de intrinsieke behoefte van een school gebruikt worden 
om een verandering door te voeren. Ontwikkelingen om ons 
heen (kinderopvang, krimp, groei, afname middelen) hebben 
hun invloed op de huisvesting. Bij het zoeken naar passende 
oplossingen zoeken we samenwerking met relevante partij-
en in de omgeving van de school, waaronder ook ouders. Met 
ons meerjarenonderhoudsplan richten we ons op het op orde 
houden van de bestaande gebouwen. Gebouwelijke renova-
ties en aanpassingen worden gezien als investeringen.

-ICT/technologie
Het bieden van de juiste ondersteuning en begeleiding van 
het leer- en ontwikkelproces van onze leerlingen kan niet 
zonder brede inzet van ICT/technologie. Belangrijk vertrek-
punt is dat de ICT-voorzieningen bijdragen aan de onderwijs-
kundige visie van de scholen. Behoeften vanuit het primair 
proces bepalen dan ook de inzet van ICT-middelen. 
Ook op het gebied van ICT/technologie zijn we van mening 
dat krachtenbundeling voordelen op kan leveren. Dat geldt 
in gelijke mate voor de ondersteuning als voor de hardware/
devices, software en randvoorwaarden. Wij denken dat de in-
zet van ICT/technologie bovendien aanwijsbaar rendement 
heeft bij het versterken van de dialoog met ouders en leer-
krachten over de waarden en ambities van Xpect Primair en 
haar scholen. 

Beleidsdoelstellingen
1.  Bestuur en scholen werken met een beleidsrijke meerja-

renbegroting. Middelen zijn verbonden aan de primaire 
processen en worden integraal ingekaderd in het meer-
jarenperspectief, ook op schoolniveau. We benutten de 
beschikbare middelen en reserves optimaal om onze am-
bities op schoolniveau te stimuleren.

2.  We hebben helderheid over de aanpak met betrekking tot 
een nieuw bestek infrastructuur ICT.

3.  We hebben bovenschoolse bekostiging in lijn gebracht met 
nieuwe ontwikkelingen.

4.  We evalueren huisvestingsbeleid en actualiseren dat in sa-
menhang met het financieel beleidsplan.

5.  We hebben een bekostigingssystematiek uitgewerkt 
waarmee 1 op 1 leren op scholen mogelijk wordt gemaakt.

6.  We hebben op passende wijze centrale inkoop van appara-
tuur, onderhoud en beheer gerealiseerd.

7.  Doordecentralisatie van eigendom en beheer van de  
gebouwen is in overleg met de gemeente geregeld. We 
volgen de ontwikkelingen in duurzaamheid en spelen hier 
op in. 

 



Beleidsdomein Leiderschap en management

Onze visie 
Het primaire proces van onze organisatie bestaat uit het bie-
den van toekomstgericht onderwijs van hoge kwaliteit. Om 
dit succesvol te kunnen doen, sturen we organisatiebreed 
op de goede dingen doen, realistische afspraken maken, 
afspraken nakomen en resultaten op orde hebben. Leiding-
gevenden faciliteren vanuit hun rol als integraal manager 
de professional om permanent te werken aan ontwikkelen, 
verbeteren en verantwoorden. Van het management op een 
school vragen we ook om over ondernemerschap te beschik-
ken. Het management van Xpect Primair werkt vanuit de ge-
wenste leiderschapsstijl in een juiste balans tussen ‘sturen 
en loslaten’. We geloven in de kracht van netwerken. Scholen 
binnen Xpect Primair kunnen veel voor elkaar betekenen, 
omdat ze elkaars omstandigheden kennen en bereid zijn om 
in elkaars ontwikkeling te investeren. En dat geldt ook voor 
de interactie tussen de scholen en het bestuursbureau. Tij-
den van ontwikkeling brengen naast een nieuwe flow ook 
altijd onzekerheid en weerstand met zich mee. Leiderschap 
in het onderwijs in de 21e eeuw betekent dan ook meer dan 
ooit het managen van verwachtingen. Xpect Primair is van 
mening dat talentontwikkeling voor àlle leerlingen relevant 
is en het beste gedijt in een betekenisvolle omgeving waar 
kinderen leerervaringen kunnen opdoen die verder gaan dan 
het schoolgebouw. Dat betekent dat er gemeentebreed inte-
grale locaties nodig zijn, die zorgen voor de juiste verbindin-
gen en waar onderwijs en opvang in co-creatie met wijk- en 
maatschappelijke organisaties een vitale voedingsbodem 
bieden voor een brede ontwikkeling van leerlingen.

Beleidsdoelstellingen
1.  Schoolleiders hebben integrale locatieplannen ontwikkeld, 

zo mogelijk in samenwerking met elkaar en met partneror-
ganisaties in de omliggende wijken. Een aantal van onze 
scholen ontwikkelt door tot integraal kindcentrum.

2.  Schooldirecteuren zijn integraal manager en beschikken 
over ondernemerschap om te komen tot een betekenis 
lle leeromgeving. Zij werken vanuit een ondernemende 
en verbindende houding, juiste focus op resultaten en zijn 
in staat om veranderingen succesvol vorm te geven in lijn 
met de 7 toekomstuitspraken.

3.  Alle directeuren zijn geregistreerd in het Schoolleidersre-
gister PO en tonen daarmee aan actief te werken aan de 
ontwikkeling van hun beroep.

4.  Er is sprake van een ‘toekomstproof’ managementstruc-
tuur, passend bij de opdracht voor de komende periode, 
die zich kenmerkt door slim organiseren, juiste kwaliteit, 
snelheid, wendbaarheid en projectgerichtheid.

5.  In lijn met ‘Leren met Xpect’ is een managment- 
developmenttraject ontwikkeld voor huidig en toekomstig 
management.
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Beleidsdomein Organisatie en communicatie

Onze visie
Iedereen binnen Xpect Primair werkt vanuit dezelfde geza-
menlijk bepaalde kwaliteitsstandaard. Met daadkracht maken 
we afspraken, doen we de goede dingen, zeggen we wat we 
doen en doen we wat we zeggen. De kracht van de breed be-
schikbare deskundigheid op onze scholen en het bestuursbu-
reau weten we optimaal te benutten. Daarbij gaat het zowel 
om faciliteren als om sturen. Medewerkers van het bestuurs-
bureau weten wat er speelt op de scholen, faciliteren het 
verkrijgen van de gewenste managementinformatie, gaan 
met scholen in gesprek over cijfers, analyseren, reflecteren 
en benchmarken. Dit alles vereist maatwerk en vraagt om de 
juiste synergie en samenspel tussen de medewerkers van 
het bestuursbureau en de scholen. We geven gezamenlijk 
passende en herkenbare antwoorden, die aansluiten bij de 
maatschappelijke opdracht en verantwoording. We werken 
als één organisatie en daar waar mogelijk benutten we op 
alle relevante gebieden schaalvoordelen. De huidige schaal 
van onze organisatie vormt geen directe aanleiding om ac-
tief te werken aan vergroting van de omvang. Fusie is dan 
ook geen doel op zich. We blijven alert als zich mogelijkheden 
voordoen die bijdragen aan het vergroten van onze kwaliteit. 
In deze lijn zien wij ook het belang van actieve participatie in 
bovenbestuurlijke organisaties als T-Primair en Plein 013. De 
omvang van iedere basisschool afzonderlijk moet het realise-
ren van de vereiste onderwijskwaliteit mogelijk maken. Een 
afweging die we samen met directies, leerkrachten, ouders 
en bestuursbureau blijven maken. 

 
Beleidsdoelstellingen
1.  Voortdurende monitoring en evaluatie van het strategisch 

beleidsplan 2015 – 2019. 
2.  We hebben de interne werkstructuur herijkt met betrek-

king tot werkgroepen.
3.  We hebben een format ontwikkeld voor het gesprek over 

schoolontwikkeling tussen bestuur en directeur aan de 
hand van de 7 toekomstuitspraken.

4.  Samenwerking met partners binnen T-Primair en Plein 
013 heeft geleid tot heldere wederzijdse verwachtingen 
en heeft concrete positieve betekenis voor Xpect Primair

5.  Scholen binnen Xpect Primair benchmarken onderling om 
samen beter te worden. 

6.  Tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen, medewerkers en 
ouders worden minimaal één keer per 3 jaar afgenomen.
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In onderstaand schema’s laten we zien aan  
welke beleidsdoelstellingen we op welk moment  
aandacht besteden en wanneer we dat gerea-
liseerd hebben. De omvang van de verschillen-
de beleidsdoelstellingen loopt uiteen. Dit komt 
meer specifiek tot uiting in de jaarplannen die op  
stichtingsniveau worden opgesteld.

WANNEEER GAAN 
WE ERMEE AAN 
DE SLAG?   
TIJDLIJN BELEIDS-
DOELSTELLINGEN

8.
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ONDERWIJS 2015 2016 2017 2018

1.  Resultaten en opbrengsten zijn minimaal 
op landelijk niveau of daarboven

2.  XP-scholen werken in schoolplannen  
zichtbaar aan 7 toekomstuitspraken

3.  Opbouw interne expertise t.a.v. de  
verbinding onderwijs en technologie

4.  Techniek krijgt een prominente plaats  
op een Xpect Primair school

5.  Op alle scholen bewegingsonderwijs  
een prominente/permanente plaats

6. Ouder als educatief partner

7.  Scholen werken aan duurzaam partner-
schap onderwijs - cultureel veld

8. Uitdagende leeromgeving

9.  Leerlingen worden actief betrokken 
 bij het beleid van de school

10.  Leerkrachten vergroten deskundigheid 
m.b.t. cultuureducatie

11.  Pilot met Voortgezet Onderwijs rondom 
7 toekomstuitspraken

PERSONEEL 2015 2016 2017 2018

1. 21ste eeuws leren verder vorm geven

2. Opleidingstraject nieuwe medewerkers

3. Implementatie nieuwe CAO

4. Up-to-date gesprekkencyclus

5. Registratie leerkrachten

6. Mobiliteitsbeleid

7. Doorontwikkeling ‘Leren met Xpect’

8. Strategische personeelsplanning
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MIDDELEN 2015 2016 2017 2018

1.  Beleidsrijke meerjarenbegroting op bestuur 
en schoolniveau

2.  Helderheid over de aanpak m.b.t. een nieuw 
bestek infrastructuur ICT

3.  Bovenschoolse bekostiging in lijn brengen 
met nieuwe ontwikkelingen

4.  Evaluatie huisvestingsbeleid in samenhang 
met financieel beleidsplan

5.  Uitwerken van een model waarmee 1 op 1 
leren op scholen vorm wordt gegeven

6.  Passend centraal realiseren van: inkoop van 
apparatuur, onderhoud en beheer

7.  Overleg met gemeente over eigendom en 
beheer van gebouwen

LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT 2015 2016 2017 2018

1.  Realisatie van integrale locatieplannen

2.  Registratie directeuren in Schoolleidersre-
gister

3.  Ondernemerschap directeuren

4.  Toekomstproof managementstructuur

5.  Ontwikkelen managementdevelopment-
traject
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ORGANISATIE EN COMMUNICATIE 2015 2016 2017 2018

1.  Voortdurende monitoring en evaluatie 
beleid

2.  Herijken interne werkstructuur met  
betrekking tot werkgroepen

3.  Monitoren schoolontwikkeling in relatie tot 
toekomstuitspraken

4.  Samenwerken met partners binnen  
T-Primair Plein 013

5.  Benchmarken van scholen binnen Xpect 
Primair onderling

6.  Peilen van tevredenheid leerlingen, ouders, 
en medewerkers minimaal om 3 jaar 
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9.
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WAT GAAN  
WE ZIEN OP  
ONZE SCHOLEN?   
WERKEN MET  
ONTWIKKELFASEN

9. De 7 toekomstuitspraken houden een belofte in aan alle 
leerlingen van Xpect Primair en hun ouders om kwalitatief 
goed en toekomstgericht onderwijs te bieden. Daarnaast ge-
ven ze richting aan de professionals die dit op eigen wijze 
concreet maken in hun onderwijs. De exacte invulling van 
de toekomstuitspraken op de scholen rekenen we tot de 
verantwoordelijkheid van iedere school afzonderlijk. Hoewel 
we eerder al aangaven dat de verantwoordelijkheid voor het 
realiseren van onze ambities voor alle lagen in de organi-
satie relevant is, beperken we ons in dit hoofdstuk tot het  
primaire proces.

In het onderstaande schema geven we voor iedere toekomst-
uitspraak aan welk richtsnoer we hanteren in de onderschei-
den drie 3 fases in het didactisch en pedagogisch handelen 
op de scholen, de inrichting van het leerproces en in de com-
municatie. We verwachten en verlangen dat elke school aan 
het eind van de beleidsplanperiode voor de omschreven am-
bities minimaal ontwikkelingsfase 1 heeft bereikt en dat ook 
kan aantonen. Van scholen die nu al elementen hiervan in 
hun onderwijs hebben geïntegreerd verwachten we dat ze 
in 2019 doorontwikkeld zijn naar fase 2, 3 of verder. Van-
uit gezamenlijk geformuleerde ambities bieden we scholen 
derhalve ruimte voor eigen tempo en invulling. Daarmee ko-
men we tegemoet aan de diversiteit in identiteit, populaties 
en onderwijskundige inrichting van onze scholen. Naast de 
algemene omschrijving van de kenmerken per fase, hebben 
we aangegeven wat de leerlingen gaan merken van deze 7 
toekomstuitspraken en welke beloften leerkrachten doen om 
deze ambities tot realiteit te maken. 
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ONTWIKKELINGSFASEN VAN DE 7 TOEKOMSTUITSPRAKEN

1  DE EIGENHEID VAN IEDER KIND IS RICHTSNOER VOOR ONS ONDERWIJS

WAT MERKT DE LEERLING?
WAT IK OP SCHOOL LEER SLUIT AAN OP WIE IK BEN EN WAT IK KAN

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK STEM MIJN ONDERWIJS AF OP DE EIGENHEID VAN IEDER KIND

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
•  kindgesprek met ieder kind:  

didactiek en persoonlijke ont-
wikkeling

• handelingsgericht werken 
•  zichtbaar observeren van 

kinderen
•  didactisch en pedagogisch 

handelen grijpen in elkaar
•  werken met 3 instructieniveaus
•  leerkracht speelt actief in op 

individuele onderwijsbehoefte

•  gesprekken gekoppeld aan 
doelen van het kind, evaluatie 
met kind

•  groepsoverstijgend aansluiten 
op leerstijlen en ontwikkelbe-
hoeften

•  kind maakt zichtbaar eigen 
keuzes

•  leerling mederegisseur van 
persoonlijk onderwijs-leer-
proces: samen met ouders en 
leerkracht ontwikkelen van 
eigen leerroute

•  doelen gesteld door de leerling, 
evaluatie met kind, kind is eige-
naar van de doelen

•  onderwijs houdt rekening met 
bioritme van kinderen

2  IEDEREEN ZET DE NOODZAKELIJKE STAPPEN OM TE ONTWIKKELEN  
EN VERDER TE KOMEN

WAT MERKT DE LEERLING?
IK BEN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR WAT IK LEER EN HOE IK DAT DOE

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK NEEM EN STIMULEER VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET (EIGEN) LEERPROCES

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
•  Iedere leerkracht kent zijn/haar 

persoonlijke leerstijl en weet af 
te stemmen op de leerstijl van 
leerlingen.

•  De leerkracht heeft inzicht in de 
zone van de naaste ont-wikke-
ling van zijn leerlingen

•  Gevarieerde werkvormen die 
aansluiten bij leerstijlen

•  Werken met leer- arrangemen-
ten voor een paar vakgebieden

•  Iedere leerling heeft minimaal 
één eigen leerdoel per week 
opgenomen in eigen werkplan

•  Leerlingen ontwikkelen de 
vaardigheden: kritisch denken, 
probleemoplossend vermogen, 
zelfstandigheid, plannen

• Kennis en kunde van leerlijnen 

•  Keuzes worden gemaakt in wis-
selwerking tussen leerkracht 
en leerling: zij werken vanuit 
wisselende rollen

•  De leerling heeft inzicht in  
de te behalen doelen en  
kan aangeven wat het  
vervolgdoel wordt

•  Combinatie van eigen keuzes 
leerling en begeleiding door 
leerkracht via het aanbieden 
van diverse werkvormen, 
materialen

• Flexibele leerlijnen
•  Kennis en kunde van leer 

strategieën  

•  De leerkracht neemt samen met 
de leerling de verantwoordelijk-
heid voor het eindproces

•  Eigenaarschap ligt bij leerling
•  Geïntegreerd portfolio
•  De leerling is met ouder en 

leerkracht betrokken bij  
de keuze in wat hij wel of  
niet volgt

•  Diverse manieren van evalue-
ren = bewijs leveren voor het 
behalen van de leerdoelen

•  24/7 leren van kinderen: kinde-
ren leren altijd en overal
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3  DE LEEROMGEVING MAAKT NIEUWSGIERIG EN NODIGT UIT TOT LEREN EN 
ONTDEKKEN

WAT MERKT DE LEERLING?
IK ERVAAR DAT IK OP SCHOOL WORD UITGENODIGD OM NIEUWE DINGEN TE ONTDEKKEN  
EN TE LEREN

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK REALISEER CONTINU EEN UITDAGENDE EN NIEUWSGIERIG MAKENDE LEEROMGEVING

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
• Betekenisvol leren 
• Betekenisvolle activiteiten
• Projectmatig werken
•  Bewust en kritisch gebruik 

van de methode
•  Gevarieerd en wisselend  

aanbod tussen het kind en  
de wereld

• Inzetten van experts
•  Materialen om handelend  

te leren

• Klas- en vakoverstijgend
•  Wisselwerking tussen ou-

ders, instanties, bedrijven en  
instellingen 

•  Methode als één van de 
middelen gebruiken

• Verweven vakgebieden

•  Van buiten naar binnen en 
van binnen naar buiten

•  Leeftijdsonafhankelijke 
inrichting van het onderwijs 

• Open ruimtes
•  Integratie van vakgebieden 

is zichtbaar, ateliers die het 
vakgebied uitademen

•  Voorbereide en prikkelende 
leeromgeving

•  Inrichten samen met  
leerlingen 

• Werken met workshops
•  Optimaal gebruik maken van 

de kennismaatschappij

4  TER BEVORDERING VAN HET PRIMAIRE PROCES WERKEN WE BINNEN EN BUITEN  
DE SCHOOL INTENSIEF SAMEN

WAT MERKT DE LEERLING?
IK MERK DAT IK BETER KAN LEREN DOOR SAMEN TE WERKEN MET MEDELEERLINGEN EN DOOR  
BETROKKENHEID EN EXPERTISE VAN DESKUNDIGEN BINNEN EN BUITEN DE SCHOOL

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK ZOEK ACTIEF SAMENWERKING OP OM HET PRIMAIRE PROCES TE VERSTERKEN

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
•  Expertise inventariseren 

en inzetten
•  Samen verantwoordelijk  

voor leren
•  Expertise uitwisselen op 

schoolniveau
•  Uitgaan van de krachten van 

mensen
•   Coöperatief leren: ook leer-

krachten leren in teams
• Collegiale consultatie
• Openheid en kwetsbaarheid
•  De wil en ruimte tot samen-

werking op alle niveaus

•  Expertises van elkaar zijn be-
kend op bovenschools niveau 

•  Inzet van talenten daar waar 
ze nodig zijn

•  Leren van en met elkaar: 
leerling en leerkracht

•  Zichtbaar gebruik maken van 
expertise op schoolniveau

• Netwerken

•  Buitenwereld speelt een 
merkbare en zichtbare rol

• Flexibel organiseren
•  Gezamenlijke verantwoor-

delijkheid voor een groep 
leerlingen

•  Samenwerken is voor alle 
scholen vanzelfsprekend:  
er is, op onderdelen, sprake 
van zelfsturende teams en 
een professionele leerge-
meenschap

•  Breed bekend is waar 
expertise te halen is binnen 
en buiten onze stichting, bij 
organisaties, gemeenten, 
bedrijfsleven, netwerken
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5  ZELFONDERZOEK IS DE BASIS VOOR NIEUWE IDEEËN EN HET VERBETEREN  
VAN PRESTATIES

WAT MERKT DE LEERLING?
IK WORD GESTIMULEERD TOT ZELFONDERZOEK OM MIJN TALENTEN VERDER TE ONTWIKKELEN

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK VERBETER MEZELF CONTINU DOOR NIEUWE INZICHTEN TE ONDERZOEKEN EN TE BEPROEVEN

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
•  Leerkracht geeft lessen vorm 

met behulp van verworven 
21ste eeuwse vaardigheden

•  Leerkracht is in staat om 
eigen functioneren en leer-
kracht handelen, met behulp 
van diverse bronnen, kritisch 
in beeld te brengen 

•  Leerkrachten beschikken  
over vereiste kennis om op 
inspirerende wijze een les 
voor te bereiden binnen de te 
stellen doelen 

•  Bewustwording van de 
leerkracht: lezen over wat 
werkt, reflecteren, ruimte en 
noodzaak om te doen

•  Leerlingen experimenteren 
en worden gestimuleerd tot 
zelfonderzoek

•  Leerlingen werken aan  
versterking van  
competentiegevoel

•  Uitvoeren van leerarrange-
menten voor de zaakvakken

• Onderzoekende houding
•  Leerkracht weet bestaand 

vakmanschap zichtbaar te 
verbinden met onder-liggende 
concepten en theorieën

•  Ontwerpen van leerarrange-
menten voor de zaakvakken

•  Leerarrangementen waarin 
de basisdomeinen zijn geïn-
tegreerd

•  Leerkracht doet onderzoek en 
verbindt dit met de omgeving, 
wetenschap: werkt vanuit 
een natuurlijk nieuwsgierige 
houding

•  Ontwikkelingen in scholen 
worden begeleid door  
wetenschap

•  21ste eeuws leren is  
verweven in het onderwijs

•  Leerkracht beschikt over  
professioneel meesterschap

6  OUDERS WORDEN ALS EDUCATIEF PARTNER BETROKKEN

WAT MERKT DE LEERLING?
IK ERVAAR DAT MIJN OUDERS EN LEERKRACHT SAMEN BETROKKEN ZIJN BIJ MIJN  
LEER- EN ONTWIKKELPROCES

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK BETREK OUDERS ALS EDUCATIEF PARTNER BIJ DE SCHOOL

ONTWIKKELINGSFASE

1 2 3
•  Informatie-uitwisseling over 

kind met ouder
•  Ouder is partner op educatief 

niveau
•  Ouder heeft inzicht in de 

onderwijsbehoeften van het 
eigen kind en heeft daarin 
meegedacht

•  Van leerlingen is een ontwik-
kelingsperspectief beschik-
baar

•  Ouders hebben kennis van de 
te behalen doelen van hun 
kind en weten daar thuis op  
af te stemmen 

•  Er is sprake van een continu-
um school – thuis

•  School geeft sturing aan het 
werken vanuit wederzijdse 
verantwoordelijkheid 

•  Ouders praten mee over de te 
behalen doelen

•  Ouder draagt bij aan de 
uitvoering en realisatie van de 
doelen

•  Leerlingvolgsysteem is 
inzichtelijk en ouder geeft 
hier input voor, is continue 
gesprekspartner
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7 ER IS OOG VOOR WAT MENSEN ONDERSCHEIDT EN BINDT

WAT MERKT DE LEERLING?
IK VOEL ME GEZIEN EN ERKEND VANUIT WIE IK BEN EN WAT IK KAN

BELOFTE VAN DE LEERKRACHT:
IK ERKEN IEDERS UNIEKE KRACHT EN GA DAAR RESPECTVOL MEE OM

ONTWIKKELINGSFASE
1 2 3
•  Leerkracht heeft inzicht in 

groepsprocessen en is in staat 
om hierin ten behoeve van het 
individu en/of de groep een 
vertaalslag te maken

•  Sociale veiligheid is gegaran-
deerd en zichtbaar voor leer-
lingen, ouders en leerkrachten

•  We werken gericht aan de 
weerbaarheid van onze  
leerlingen, opdat zij zich 
staande weten te houden in 
de maatschappij

•  Iedere leerkracht beschikt 
over pedagogische sensiti-
viteit

•  Iedereen heeft inzicht in 
eigen handelen in relatie tot 
de ander en neemt hierin zijn 
verantwoordelijkheid

•  Ieder kind voelt zich gezien  
en gekend

•  De leerkracht hanteert het 
principe van pedagogische 
tact: op het goede moment 
het juiste doen

•  Zichtbaar voor iedereen  
kunnen leerlingen zich  
maximaal ontplooien,  
ontwikkelen en groeien

•  De leerkracht is in staat  
om vanuit pedagogische op-
merkzaamheid en begrip voor 
de leerling de binnenwereld 
van zijn leerling te lezen

•  De leerkracht ziet de leerling 
als partner
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K I N D E R M A N I F E S T

Voor de school van morgen

1 Wij willen meer met technologie werken.

2 Wij willen de natuur verkennen.

3  Wij willen een bioscoop en daarin een film met een leer betekenis  

er achter.

4 Een chillruimte met zitzakken waar je kunt leren.

5 Meer tijd buiten spelen/leren.

6 Kinderen kiezen zelf wat ze willen leren.

7  Meer uitstapjes maken naar plekken waar je van kan leren en ook 

plezier kunt maken.

8 Geen vaste plaatsen.

9 Meer lessen om sociale vaardigheden te leren.

10 Meer leerkrachten in de klas om ons te helpen.

M E D E W E R K E R S M A N I F E S T

Voor de school van morgen

1 Gezellige, warme, kleurige leeromgeving.

2 Veilige leeromgeving met aandacht voor anderen.

3 Georganiseerde chaos.

4 Kennis en talenten van ouders en externen benutten.

5 Meer leren van specialisten in en uit de praktijk.

6 Meer werken vanuit leervragen van het kind.

7 Flexibel omgaan met tijd en ruimte.

8 Stimuleren en faciliteren van talent-ontwikkeling.

9 ICT als vanzelfsprekend.

10 Meer handen en ogen in de groep.

 KINDER-, OUDER- EN MEDEWERKERSMANIFEST



O U D E R M A N I F E S T
Voor de school van morgen

1  Deze tijd vraagt om mensen die een leven lang leren. Dit vraagt om een onderzoekende  

houding, gevarieerde werkvormen, levensecht leren (buiten het schoolgebouw) en ruimte om 

digitaal te leren.

2  De eigen inbreng van het kind is belangrijk. Eigenaarschap binnen gestructureerde vrijheid  

waarbinnen het zelfstandig acteert en de verantwoordelijkheid neemt.3  De school van deze tijd vraagt om een gericht aanbod om kinderen sociale vaardigheden te leren 

die pesten voorkomen. Mijn kind moet zich veilig voelen.4  Bij deze tijd hoort een ander schoolgebouw en andere schooltijden. Flexibiliteit, openheid, licht, 

kleur en ruimte zijn hierbij belangrijke begrippen.
5  De driehoek tussen leerkracht-leerling-ouder is van groot belang. Aandacht voor partnerschap 

tussen ouders en school.

6  Onderwijs blijft een doelgerichte actie. Regelmatig evalueren en toetsen horen daarbij.
7  De omgeving waarin mijn kind leert moet schoon zijn. Aandacht voor hygiëne en gezondheid zijn 

van belang.

8  Beweging is belangrijk voor kinderen. Sporten dient en nadrukkelijke plaats te hebben in het 

onderwijs aan onze kinderen.

9 De leerkracht is de activator, de coach van het kind.
10  De plaats waar mijn kind naar school gaat, dient een open wijze van communiceren te hebben. 
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