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DE VLAM

Ooit ontvlamd in kinderhart

Onbezonnen zijdendraad

Krachtig als de zonnestraal

Kwetsbaar als de open vraag

Icarus vlieg niet te laag

Ga naar waar de fakkel staat

Beweegt & vaart. Draag

De hitte uit zijn naam

Volg je vleugels, breek de baan

Spreek met wie je taal verstaat

Straal zoals de muze straalt

Steek alle fakkeldragers aan.

Rijn Vogelaar
‘The Flame’ 
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1 SAMENVATTING

Het strategisch beleid is er voor alle medewerkers  
van PROOLeiden, voor kinderen, ouders, andere 
 stakeholders en toezichthouders. Het daagt ons uit  
tot beweging. Dit beleid verbindt ons en biedt binnen 
die verbinding ruimte voor diversiteit. Het geeft ons 
houvast in de dagelijkse praktijk. Het proces had de 
kracht van een vlinder die uit zijn cocon komt.

1.1 Wat gebeurt er om ons heen?
Kijkend naar de context waarin we werken voelen we ons uitge-
daagd tot ontwikkeling. Vernieuwen, vertrouwen en verbinden 
zijn de komende tijd drie belangrijke pijlers van maatschappelijke 
verandering. De kernopdracht voor onderwijs is te transformeren 
naar een postindustriële opzet. Hierbij staat de leerling en diens 
persoonsgerichte ontwikkeling centraal, in plaats van de klas en  
de onderwijsmethode. Dit vraagt om een sterkere individuele be-
nadering, ‘leren leren’, inventiviteit, talenkennis en om het vermo-
gen goed om te gaan met een veelheid van situaties. Hierbij past 
professionele ruimte en autonomie van leraren en schoolleiders.

1.2 Waar zijn we goed in?
Sterktes zijn onze positie en reputatie in Leiden en onze kwaliteit 
van onderwijs. Deze laten we o.a. zien in de resultaten uit Cito-
scores, inspectiebeoordelingen en met onze initiatieven tot ver-
nieuwing. Voorbeelden zijn o.a. ons gedifferentieerde onderwijs-
aanbod, onze Finland studiereizen, topklassen,  Nova-afdeling 
en het Denkkracht project met Missing Chapter Foundation van 
Prinses Laurentien. Deze sterktes kunnen we de komende tijd 
inzetten om kansen te benutten.

1.3  Wat willen we beter doen?
Stilstaan is achteruitgang, dus we blijven ons ontwikkelen. Hier-
bij kiezen we voor focus. We zijn te weinig met elkaar in gesprek 
over visie, ontwikkelingen en strategie. We leren te weinig van 
elkaar. We willen werken aan andere vormen van leren (i.p.v. al-
leen een focus op cognitief leren). 

Emotionele, sociale, motorische en muzische ontwikkeling wil-
len we veel bewuster inzetten. We gaan leerkrachten beter 
outilleren voor het omgaan met diversiteit in de klas. In plaats 
van meer controle en regels gaan we voor een professionelere 
cultuur. De leerkracht in interactie met het kind staat hierbij 

-  Professionele  communicatie
-  Samenwerken met partners
-  Identiteit en 

 waarde gemeenschap

-  Kwaliteit, sturing  
en verantwoording

- Identiteit
-  Modern Personeelsbeleid

-  Professionele cultuur 
- Duurzaamheid
- Modern personeelsbeleid

- PROO Academie
- Leren van kinderen
- PROO Kinderraad

-  Innovatie in onderwijs: 
 andere schooltijden,  
21e eeuwse vaardigheden, 
gespecialiseerd onderwijs, 
droomschool
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We verbinden in
verscheidenheid

We geven ruimte
voor professionele

autonomie

We leren van én
met elkaar

We bieden
evenwicht in
ontwikkeling

We geven mogelijkheden,
stellen vragen 

en bewonderen 
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onze bedoeling
Wij dagen kinderen uit het beste in 
zichzelf naar boven te brengen. Wij 

versterken hun denk- en menskracht 
door hen verantwoordelijkheid en 

een onderzoekende houding  
bij te brengen.
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 centraal. De rest van de organisatie is dienstbaar aan deze inter-
actie. Over deze ontwikkeling zijn we in continue  dialoog met 
onze stakeholders.

1.4 Wat is onze bedoeling?
Het vertrekpunt voor al ons handelen, het lerende en ontwik-
kelende kind, staat in het hart van het figuur op pagina 4. Dit is 
onze drive en geeft ons energie. Eromheen staan onze kernwaar-
den: vertrouwen, eigenaarschap, verbinding, talentontwikkeling 
en innovatie. We werken vanuit vijf leidende principes: deze zijn 
uitgewerkt in strategische doelen. 

Iedere ouder wil aandacht voor zijn kind. Iedere leraar schenkt 
aandacht aan de eigenheid van ieder kind. We hebben aandacht 
voor elkaar, voor de maatschappij, onze samenwerkingspart-
ners en voor onze eigen ontwikkeling. Aandacht staat ook voor 
 openheid en een lerende houding, wij zijn professioneel en 
 lerend. Kortom ONDERWIJS MET AANDACHT VOOR ELKAAR,  
dat is onze merkbelofte. 
 
1.5 Wat gaan we doen op PROOLeiden niveau?
Onderwijs is hectisch, we doen ontzettend veel. De kunst  
is focus te houden en keuzes te maken die het verschil gaan 
 maken. De focus bij PROOLeiden ligt de  komende jaren op:

•	 	Het verder ontwikkelen van een professionele cultuur, door 
de organisatie van Teamtimedagen en andere professionele 
ontmoetingen, de inzet van management development voor 
schoolleiders, zelfreflectie, intervisie en visitaties.

•	 	Lerende organisatie met de start van een PROO Academie.
•	 	Innoveren en leren door de realisatie van een Droomschool 

en de facilitering van innovaties op onze scholen.
•	 	Kwaliteit, sturing en verantwoording opnieuw inrichten,  

in lijn met het strategisch beleid en consistent voor school-  
en PROOLeiden-niveau.

•	 	Professionalisering van het  bestuursbureau, dienstbaar  
aan het primair proces, met als resultaat integraal en 
 strategisch onderwijs-, kwaliteits-, personeels-, financieel  
en huisvestingsbeleid.

•	 	Samenwerken met onze ketenpartners in stad en regio, aan 
versterking van een doorgaande leerlijn, aan gespecialiseerd 
onderwijs en aan efficiency.

1.6 Wat gaan we doen op scholen?
Het strategisch beleid biedt handvatten voor de ontwikkeling per 
school: de leidende principes zijn uitgewerkt in personele doelen, 
doelen voor de organisatie, voor kwaliteit en voor  onderwijs. 

Daarnaast is de betekenis van de strategie uitgewerkt voor onze 
medewerkers, onze schoolleiders, bestuurder en voor kinderen. 
De schoolplannen voor de komende vier school jaren worden 
getoetst op bovenstaande focus.

1.7 We doen het samen!
We gaan samen, met elkaar, aan de slag. We blijven in dialoog, 
nemen hiertoe initiatief, want staan open voor feedback. 
Voel je van harte uitgenodigd. 
De vlinder is uit zijn cocon, hij vliegt uit...
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2 INLEIDING

Dit is het strategisch beleid 2015-2019 van de Stich-
ting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden, 
kortweg PROOLeiden genoemd. PROOLeiden verzorgt 
regulier- en speciaal onderwijs aan kinderen van  
4 t/m 12 jaar in de stad Leiden en heeft een school 
voor Speciaal Onderwijs in Leiderdorp. Met vijftien 
scholen verspreid over de stad, dertien reguliere 
 basisscholen en twee scholen voor speciaal onderwijs, 
is openbaar onderwijs in elke buurt van Leiden aan-
wezig. PROOLeiden verbindt circa 450 medewerkers 
en ruim 4.500 leerlingen.

2.1 Doel 
De opgaves voor dit strategisch beleid zijn beweging, verbin-
ding, diversiteit (eenheid in verscheidenheid) en houvast voor 
 dagelijks handelen. 
•	 	Beweging: de wereld verandert, het is van belang dat 

PROOLeiden die veranderingen ziet, met die veranderingen  
kan omgaan en er op kan anticiperen. Het gaat om het 
 genereren van nieuwe energie en passie: innovatie.

•	 	Verbinding: PROOLeiden heeft veel talent in en om de 
 organisatie. Door dit talent te verbinden ontstaat kracht. 

•	 	Diversiteit: iedere school kent zijn eigen context, iedere 
school kan andere keuzes maken. De strategie met achter-
liggende missie, kernwaardes en leidende principes bieden 
hiervoor verbindende houvast.

•	 	Houvast voor dagelijks handelen: het strategisch beleid  
dient concreet te zijn en haalbaar in de komende vier jaren.

2.2 Doelgroepen
Het strategisch beleid is er voor alle medewerkers van 
 PROOLeiden, voor kinderen, ouders, andere stakeholders  
en toezichthouders. 

PROOLeiden is voor deze doelgroepen aanspreekbaar op de 
strategische doelen en wil met dit strategisch beleid genoemde 
doelgroepen aan zich en aan elkaar verbinden. Er is een uitge-
breide versie en een samenvatting beschikbaar. 

2.3 Denkkader
Als denkkader is het INK model gebruikt. Dit managementmodel 
van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is ontwikkeld voor 
de verbetering van de bedrijfsvoering van organisaties. In bijlage 
1 is dit model beschreven. Er is gekozen voor het INK model 
omdat dit zich goed laat verbinden met PDCA-denken1. Het INK-
managementmodel geeft een leidraad om vanuit het perspectief 
van samenhang aan de organisatie als geheel te werken.

Naast dit denkmodel wordt gebruik gemaakt van het kwaliteits-
zorgsysteem WMK (Werken met Kwaliteit, gebaseerd op het 
INK). Dat instrumentarium laat zich eveneens goed verbinden 

met PDCA-denken. WMK kan als uitvoeringsmodel worden 
gezien. Daar waar INK zich op strategisch niveau bevindt, geeft 
WMK ook de mogelijkheid voor concrete invulling op elke school 
op tactisch en operationeel beleidsniveau.

2.4 Proces
Het proces om tot dit strategisch beleid te komen vinden we net 
zo belangrijk als het eindresultaat. Voor het eerst hebben wij 
dit organisatie-breed aangepakt, in overleg met schoolleiders, 
leraren, IB-ers, staf, stakeholders, (G)MR en RvT. Alle lopende en 
nieuwe initiatieven hebben we afgestemd op de ontwikkeling 
van het strategisch beleid.

Rode draad voor het vormgeven van het strategisch beleid was 
een vijftal Teamtimedagen met schoolleiders in 2014. Teamti-
medagen is een begrip meegenomen uit de Finland studie reizen 
door schoolleiders (2013) en een groep leerkrachten (2014). Het 
staat voor tijd nemen met elkaar voor ontmoeting, dialoog, re-
flectie en inspiratie. 

In Finland ontdekten de deelnemers hoe belangrijk het is tijd 
te nemen voor elkaar: zowel voor kinderen (minder volle pro-
gramma’s) als voor elkaar (tijd om elkaar te ontmoeten en van 
elkaar te leren). ‘Fins denken’ gaf een belangrijke input aan het 
strategisch beleid. In bijlage 12 zijn de opbrengsten van de twee 
Finland studiereizen opgenomen. 

De Teamtimedagen werden voorbereid en geëvalueerd door 
de werkgroep Onderwijs & Innovatie (deze bestond uit de 
directeur-bestuurder en een vertegenwoordiging van de school-
leiding en IB-ers, zie bijlage 2). Twee keer werden leerkrachten 
betrokken. In april door een live verbinding met de leerkrachten-
groep die toen op studiereis was in Finland. In september door 
een dialoog met alle leerkrachten van de Finland studiereis. 

Samenvattingen van de tussentijdse resultaten van de Teamtime-
dagen werden via de nieuwsbrief PROOfeit gedeeld met alle scholen. 

De RvT vraagt met dit plan duidelijk richting te geven op hoofd-
lijnen, de uitwerking vindt plaats in jaarplannen. De RvT gaf in 
reactie op het plan van aanpak het belang van het kind als be-
langrijkste focus mee. Centrale vraag: wat levert het op voor het 
kind? De RvT vraagt aandacht voor innovatief personeelsbeleid 
en voor de rol van ICT in het onderwijs. Het gemeenschappelijk 
denkkader van de RvT is samengevat in bijlage 11.

De GMR heeft het vorige strategisch beleid geëvalueerd.  
Hieruit volgden de onderstaande aanbevelingen voor het 
 nieuwe strategisch beleid (SB):
1  Betrek de GMR actief in het proces naar het nieuwe SB:  

laat zien dat het inhoudelijk gedragen wordt en er brede 
 betrokkenheid wordt gerealiseerd;

2  Betrek ook leerkrachten en ouders bij het schrijven, niet 
 alleen directeuren;

3  Maak evaluatie van het SB (monitoren van de voortgang) 
een jaarlijks terugkerend agendapunt op de GMR;

1  Zie bijlage 9 voor gebruikte afkortingen.
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4  Zorg dat je het plan doorvertaalt naar de werkvloer (een rol 
voor de directeuren) zodat het betekenis krijgt en houdt voor 
alle betrokkenen;

5  Focus op strategische zaken, kracht ligt in de beperking, dus 
maak keuzes. Geef ook aan waar de strategie zich niet op 
richt en leg uit waarom;

6  Zorg dat het SB relevant is voor alle scholen, bijv. ook voor 
SO en onderwijskansen-scholen;

7  Zorg voor rapportage en jaarplannen en houdt het SB zo 
 levend in de gehele organisatie.

De GMR en de RvT zijn tussentijds geïnformeerd over voortgang 
en resultaten. Met de GMR en ouders van de MR-en is een dia-
loog gevoerd over missie, kernwaarden en leidende principes 
tijdens een bijeenkomst in oktober. Zie verslag bijlage 3.

Stakeholders is feedback gevraagd op de missie, kernwaarden 
en leidende principes tijdens telefonische interviews in oktober-
november. Daarnaast is een stakeholdersbijeenkomst georgani-
seerd (Co-PROOductie) in november. Zie verslag bijlage 4. 

Het proces is samengevat in onderstaande tijdlijn.

Op basis van dit strategisch beleid stellen individuele scholen 
schoolplannen 2015-2019 op. Dit betekent niet dat iedere 
school een specifiek onderdeel van dit plan op hetzelfde mo-
ment uitvoert. Het uitgangspunt is de situatie van de individuele 
school, in relatie tot het algemene kader van dit strategisch plan. 
De scholen zijn aanspreekbaar op de leidende principes en stra-
tegische doelen.

2.5 Leeswijzer
Uit een externe (H3) en interne analyse (H4) volgt de strategie 
(H5). Deze wordt uitgewerkt in de betekenis voor kinderen, 
leerkrachten, schoolleiders en de organisatie (H6). Het laatste 
hoofdstuk 7 geeft de aanpak voor de komende jaren weer. In 
bijlage 9 is een afkortingenlijst opgenomen. In dit rapport wordt 
veel gesproken over de leraar. Wat geldt voor leraren geldt in 
het	algemeen	voor	alle	medewerkers	van	PROOLeiden. 

24-1-2014 
Werk-conferentie RvT

30-01-2014
Teamtimedag:
•	 	Kernwaarden
•	 	USP per school

10-04-2014
Teamtimedag:
•	 	Trends
•	 	Kernwaarden
•	 	Contact  

lerarengroep 
•	 	Finland

25-09-2014
Teamtimedag:
 Dialoog leraren
Strategische doelen:
•	 	Onderwijskundig
•	 	Personeel
•	 	Organisatie
•	 	Kwaliteit

20-11-2014
Teamtimedag:
•	 	Talenten
•	 	Stafbureau
•	 	Leiderschap
•	 	PROOLeiden doelen

Maart 2014
Analyse:
•	 	Evaluatie doelen
•	 	Evaluatie proces
•	 	Evaluatie GMR

26-06-2014
Teamtimedag:
•	 	Kernwaarden
•	 	Missie
•	 	Leidende principes
•	 	Doelen

13-10-2014
Ouders ((G)MR):
•	 	Dialoog over missie
•	 	Kernwaarden 
•	 	Leidende principes

25-11-2014
Stakeholders dialoog:
•	 	Feedback
•	 	Trends
•	 	Innovatie
•	 	Samenwerking
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3 EXTERNE ANALYSE

Trends en ontwikkelingen zijn verkend op de  
Teamtimedag in april 2014. Hiervoor is een rapport 
“Trends en ontwikkelingen onderwijs” opgesteld2.  
We hebben tijdens de Teamtimedag met trendkaar-
ten uit dit  rapport gewerkt en hiermee de voor onze 
organisatie belangrijkste trends en ontwikkelingen 
benoemd. Daarnaast zijn de Trendredes 2012 en 2015 
gebruikt (www.trendrede.nl). 

3.1 Trends en ontwikkelingen
De klassieke verzorgingsstaat ruimt het veld voor een ‘partici-
patiesamenleving’. Voor zo’n omslag is een transformatie nodig. 
Het huidige systeem is niet langer houdbaar. We groeien toe 
naar een stelsel dat is gebaseerd op zelfredzaamheid, maat-
schappelijk initiatief en een betrokken civil society. Deze ontwik-
keling vraagt om reflectie van onderwijs. De Trendrede 2012 zet 
in op de Burger van Stavast: “De burger van stavast neemt zelf 
het voortouw. Wil niet langer wachten op talmende politieke 
partijen en landgenoten. Hij neemt het heft in eigen handen en 
neemt zich voor dat er nog meer terreinen (van het leven zijn) 
waarop hij tegen de treuzelende tijdgeest in iets kan verande-
ren. Niet door op de barricaden te staan, maar simpel door in 
zijn eigen omgeving te handelen; kleine bakens te verzetten.”  
Dit vraagt van ons een duidelijke visie op onze toegevoegde 
waarde die we voor het kind willen zijn om zich te ontwikkelen 
tot die burger van stavast. Daarnaast doen de ontwikkelingen 
een beroep op ons vermogen om samen te werken. Dit kunnen 
we niet alleen, maar moeten we in samenwerking doen. 

Vernieuwen, vertrouwen en verbinden zijn de komende tijd drie 
belangrijke pijlers van samenwerking in de publieke sector. Het 
gezag van traditionele instituten neemt af. Ouders zijn goed op-
geleid en geïnformeerd en stellen hoge eisen aan de school. Er 
zijn publieke ranglijsten waarop ouders afwegingen baseren. Ou-
ders delen positieve ervaringen, recensies én klachten razend-
snel via social media. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt 
gericht initiatief vanuit het onderwijs. Hierbij past professionele 
ruimte en autonomie van leraren en schoolleiders.

De kernopdracht voor onderwijs is volgens de WRR3 te transforme-
ren naar een postindustriële opzet. Vertrekpunt zijn de individuele 
mogelijkheden, het halen van doelstellingen staat centraal. Het sti-
muleren van creativiteit is een van de belangrijkste vaardigheden 
die een onderwijsinstelling kan overdragen. Dit vraagt om een in-
dividuele benadering, ‘leren leren’, inventiviteit, talenkennis en om 
het vermogen goed om te gaan met een veelheid van situaties.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen vragen van PROOLeiden 
herbezinning op de vraag: hoe willen we dat kinderen leren? 
Welke wetenschappelijke inzichten willen we inzetten, wat be-
tekent dit voor onze schoolorganisatie? Hierover voeren we het 
gesprek met elkaar.

Onderstaande trends zijn als belangrijkste benoemd. We denken 
vooral in kansen. 

TRENDRUBRIEK TREND

Organisatie Gedeelde visie en waarden van levensbelang 
voor een organisatie

Onderwijs Nieuwe schooltijden

Organisatie Innovatieve organisaties geven ruimte aan 
 experiment

Organisatie Menskracht goed inzetten

Maatschappelijk Eigen regie: niet wat je overkomt is belangrijk 
maar wat je doet

Maatschappelijk Scholen krijgen een sterkere buurtfunctie

Organisatie Transparantie naar de samenleving en 
 samenwerking met ouders

Organisatie Het lerarenberoep verandert van kennisover-
drager naar begeleider

Onderwijs Vaardigheden van de toekomst zijn ‘leren leren’, 
talenkennis en het vermogen goed om te gaan 
met verschillende situaties

Onderwijs Dwarsdenken4 i.p.v. het foutloos reproduceren 
van gegevens

Toelichting:
•	 	Intern en extern vinden we het hebben van gedeelde visie 

en waarden voor onze organisatie van levensbelang om onze 
toegevoegde waarde duidelijk te maken.

•	 	In vertrouwen geven we onze scholen de ruimte om mens-
kracht goed in te zetten, om van elkaar te leren en om te 
experimenteren. Verbetering is geen rechte weg naar boven. 
Het pad van vernieuwing is een netwerk met knooppunten, 
zonder duidelijk begin of einde. De stap van een knooppunt 
naar een volgende is van uitproberen en opnieuw beginnen. 
Hierbij vinden we een balans tussen regels en vertrouwen. 
We laten onzekerheid toe, oefenen, falen, leren.

•	 	Vanuit ons eigenaarschap zijn we ‘in regie’: niet wat ons 
overkomt is het belangrijkste maar wat we doen. We zijn 
steeds op zoek hoe we met onze denkkracht onze mens-
kracht beter in kunnen zetten.

•	 	We richten onze blik naar buiten. We vinden de buurt- en 
 regiofunctie5 van onze scholen belangrijk. We zijn transpa-
rant naar ouders en stakeholders willen hen steeds meer 
 betrekken bij interne processen, met als doel verbetering 
van onze dienstverlening.

•	 	Educatief partnerschap met ouders en nieuwe wetenschap-
pelijke inzichten maken dat we willen experimenteren met 
nieuwe schooltijden zoals het vijf-gelijke-dagenmodel, het 
bioritme model, het 7 tot 7-model en integraal kindcentrum 
(IKC) en het continuerooster. 

•	 	In onze statuten staat het willen ontwikkelen van de “forma 
mentis”, een kritische en analytische attitude bij de leerlin-
gen en medewerkers. We willen bezig zijn met de vaardig-

2  Zie bijlage 7.
3  De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) publiceerde in februari 2014 het rapport “Naar een lerende economie”.
4  Dwarsdenken betekent tegen de stroom van de gevestigde mening in durven te gaan.
5   De scholen voor Speciaal Onderwijs ontwikkelen zich naar Gespecialiseerd Onderwijs met een regionale functie.  

Dit staat ook beschreven in de Ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden Duin- & Bollenstreek, PPO Leiden en Rijnstreek.
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heden van de toekomst, dwarsdenken stimuleren. Mede 
als gevolg van technologische ontwikkelingen verandert de 
samenleving in hoog tempo.  
In de onderlinge concurrentie tussen economieën speelt het 
ontwikkelen, benutten en creatief toepassen van kennis een 
belangrijke rol. Het gaat niet meer om het foutloos repro-
duceren van gegevens maar om het in twijfel trekken en het 
benutten van informatie. Creatieve informatievaardigheden 
staan centraal. Het ontwikkelen van een onderzoekende hou-
ding sluit tevens aan bij de ambities van Leiden Kennisstad.

•	 	Voor leraren betekent dat, dat zij leerlingen moeten voor-
bereiden op een geglobaliseerde kenniseconomie, waarbij 
creatieve informatievaardigheden centraal staan. De taken 
nemen toe en worden complexer. De rol van leraar verschuift 
van kennisoverdrager naar begeleider bij het zelfstandig 
verwerven en interpreteren van kennis en het kunnen her-
kennen van talenten. Leraren moeten talenten en onder-
wijsbehoeften van leerlingen kunnen herkennen en eraan 
tegemoet komen.

In bijlage 7 is een tweede schil van trends benoemd. 
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4 INTERNE ANALYSE

4.1 Sterktes
Waarin is PROOLeiden goed? Wat houden we vast de komende 
periode? 

Sterktes zijn onze sterke positie en reputatie in Leiden, onze goe-
de kwaliteit van onderwijs die we o.a. laten zien in de resultaten 
uit Cito-scores en inspectiebeoordelingen en onze initiatieven 
tot vernieuwing, zoals ons gedifferentieerde onderwijsaanbod, 
onze Finlandreizen, topklassen, Nova-afdeling en deelname aan 
het Denkkracht project van Missing Chapter Foundation van 
Prinses Laurentien. Deze sterktes kunnen we de komende tijd 
inzetten om kansen te benutten. 

4.2 Wat moet beter?
Als we blijven doen wat we nu doen, waar lopen we dan op vast, 
gezien de gesignaleerde trends en ontwikkelingen? 

Bronnen zijn de tussenevaluatie van de doelen van het huidige 
strategisch beleid, de procesevaluatie van het strategisch beleid, 
de opbrengsten van de studiereizen naar Finland en een advies-
rapport van Infinite over het functioneren en versterken van de 
organisatie van het stafbureau. 

Uit deze bronnen komen de volgende aandachtspunten:
•	 	De Finlandreizen leren ons dat we veel bewuster naar ons 

eigen onderwijssysteem en naar onze eigen kwaliteiten kun-
nen kijken. Uit de procesevaluatie blijkt dat PROOLeiden 
nu meer een verzameling losse scholen is die te weinig met 
elkaar in gesprek zijn over visie, ontwikkelingen en strategie. 
We leren te weinig van elkaar. 

•	 	PROOLeiden is vooral gericht op cognitief, klassikaal leren. 
Methoden en verantwoording naar inspectie en ouders en 
kind met Cito-resultaten spelen een grote rol. Er wordt te 
weinig gedaan met (inter-)nationale onderzoeksresultaten 
over andere vormen van leren en breinleren. 

•	 	Er wordt vooral gestuurd op regels en prestaties. Directeuren 
zijn heel druk met beheersmatige en administratieve taken. 
Met de huidige systemen richten we ons vooral op financieel 
rendement. 

•	 	Ook leerlingen beschouwen we teveel als objecten in een 
systeem. We vertalen vooral cognitieve prestaties van leer-
lingen naar uitspraken over goed onderwijs, we hebben met 
name een focus op cognitief rendement. 

•	 	Mobiliteitsbeleid heeft meer het karakter van gedwongen mo-
biliteit in plaats van ontwikkelmobiliteit. Er is te weinig focus op 
roulatie ten behoeve van een brede ontwikkeling, de kansen 
van een grote organisatie worden onvoldoende benut.

•	 	Veel leerkrachten maken zich zorgen over passend onder-
wijs: ze weten nog niet goed hoe de aandacht te verdelen en 
het individuele kind centraal te plaatsen. De zorgstructuur 
in de zin van het kunnen omgaan met diversiteit, in scholen 
dient verder verbeterd te worden. 

•	 	Meer aandacht voor dagritme en dagplanning en tijd voor 
beweging tussen de lessen door.

•	 	Wat betreft communicatie en ontmoeten van ouders: 63% 
van de scholen heeft geen of slechts deels eigen PR-beleid 
ontwikkeld. Bij drie op de vier scholen is de brede school 
ontwikkeling niet of slechts deels doorgezet.

•	 	Uit de tussenevaluatie van de strategische doelen blijkt dat 
50% van de PROOLeiden-scholen de gebouwen niet of maar 
deels aantrekkelijk vindt en 75% vindt de gebouwen niet of 
slechts deels schoon. Van de scholen vindt 50% dat ICT niet 
of slechts deels een prominente plek in de school heeft en 
geïntegreerd is in het onderwijsconcept. Er is geen meetbare 
vooruitgang wat betreft ICT. 

•	 	Uit de rapportage “Verkenning toekomstbeeld op het gebied 
van de financiële bedrijfsvoering” (Infinite, 2014) blijkt dat 
een aantal zaken verbeterd dient te worden. De kern daarvan 
is dat de planning & control-cyclus verder ontwikkeld dient te 
worden en dat professioneler kan worden gewerkt (minder 
gedetailleerd en tegelijkertijd transparanter) waarbij verder 
inhoud wordt gegeven aan de gewenste vorm van efficiënte 
en effectieve bedrijfsvoering en integraal management.

Het strategisch beleid dient zich te richten op de volgende 
 verbeteringen:
•	 	Eigentijdse invulling van de identiteit van openbaar 

 onderwijs in Leiden.
•	 	Meer leren van en met elkaar.
•	 	Werken met andere vormen van leren dan alleen een  

focus op cognitief leren. Emotionele, sociale, motorische  
en muzische ontwikkeling bewust inzetten.

•	 	Sturing op personen in evenwicht met sturing op resultaten 
en regels.

•	 	Leerkrachten outilleren voor het omgaan met diversiteit in 
de klas (handelingsgericht en opbrengstgericht omgaan met 
verschillen).

•	 	Integraal ICT-beleid.
•	 	Communicatie en ontmoeting met ouders en educatief 

 partnerschap.
•	 	Duurzame bedrijfsvoering op een efficiënt en effectief wer-

kend stafbureau, dat dienstbaar is aan het primaire proces.
•	 	Strategisch huisvestings-, personeels-, financieel-, onderwijs- 

en kwaliteitsbeleid. 
•	 	Integraal management.
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5 STRATEGIE

De strategie is gebaseerd op onze bedoeling en 
 kernwaarden. Hieruit zijn de leidende principes voor 
de komende jaren benoemd. Deze leidende principes 
zijn uitgewerkt in strategische doelen. 

5.1 Bedoeling
Wat is de bedoeling van wat we doen, wat is het vertrekpunt 
voor al ons handelen, wat is onze drive en geeft ons energie? 
Daar waar missie wat abstract klinkt is “bedoeling” heel con-
creet: dáarom doen we het! Het geeft ons houvast als we door 
de  bomen het bos even niet meer zien, als een situatie ingewik-
keld is. De bedoeling is niet gelijk aan een doel. Naar een doel 
werk je toe, als concreet te bereiken punt. De bedoeling is het 
punt van waaruit we werken.

De bedoeling van PROOLeiden is: 
 

Deze bedoeling sluit aan bij de statuten van PROOLeiden:  
het ontwikkelen van de “forma mentis”, een kritische en 
 analytische attitude bij kinderen. In onze strategie werken  
we uit wat dit de komende jaren vraagt van de organisatie, 
 scholen, leiding en medewerkers. 

5.2 Kernwaarden
Kernwaarden zijn de centrale maatstaven met behulp waar-
van we ons eigen gedrag en dat van anderen beoordelen.  
Het gaat om zaken die we collectief goed en juist vinden en 
waarnaar we streven. Kernwaarden zorgen voor evenwicht 
tussen houding, regels en gedrag. De volgende vijf kernwaar-
den zijn benoemd: 

 

EIGENAARSCHAP

VERTROUWEN

INNOVATIE

TALENTONTWIKKELING

VERBINDING 

Deze zijn in onderstaande tabel uitgewerkt naar gewenst gedrag.

KERNWAARDE GEDRAG 

Eigenaarschap •  Ik ben aanspreekbaar op mijn werk en 
neem initiatief 

•  Ik stel vragen over waarom we dingen 
op een bepaalde manier doen, reflec-
teer op mijn eigen handelen en doe 
voorstellen voor verbetering

Vertrouwen •  Ik kom afspraken na 
•  Ik geef en ontvang graag feedback 
•  Ik verantwoord de keuzes die ik maak

Innovatie •  Ik volg ontwikkelingen in onderwijs 
•  Ik reflecteer op mijn werk en streef 

naar verbetering 
•  Vanuit een onder zoekende houding 

participeer ik in  onderwijsinnovatie  
en -verbetering

Talentontwikkeling • Ik geef aan dat ik iets wil leren 
•  Ik laat  weten dat ik iets goed kan en zet 

dat in voor anderen 
•  Ik wil leren van anderen 

Verbinding •  Ik praat graag met collega’s over ons 
werk en ervaringen hierin 

• Ik leer graag van collega’s

5.3. Merkbelofte
Wat vragen ouders en kinderen van ons? Wat is onze belofte aan 
hen? Waarom kiezen ouders en kinderen voor een school van 
PROOLeiden? Wat is ons gemeenschappelijke doel?

ONDERWIJS MET AANDACHT 
 VOOR ELKAAR

Wij dagen kinderen uit  
het beste in zichzelf naar  

boven te brengen. 

Wij versterken hun denk-  
en menskracht door hen  

verantwoordelijkheid en een 
onderzoekende houding  

bij te brengen.
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Iedere ouder wil aandacht voor de eigenheid van zijn of haar 
kind. Aandacht voor de eigenheid van ieder kind, voor elkaar, 
voor de maatschappij, voor onze ontwikkeling. Aandacht  
staat voor openheid en een lerende houding, we zijn professio-
neel en lerend. 

In de communicatie gaan we met kinderen en ouders in gesprek 
over onze merkbelofte. Zo creëren we een echte PROOLeiden-
gemeenschap en educatief partnership met ouders. 

5.4 Leidende principes
Leidende principes concretiseren de bedoeling van waaruit we 
werken. Welke principes geven de visie van PROOLeiden op het 
bereiken van de bedoeling weer? Deze beantwoorden de ‘wat’-, 
‘waartoe’- en ’waarom’-vraag: principiële, fundamentele uit-
gangspunten die direct raken aan het bestaansrecht van de orga-
nisatie. Het startpunt voor het definiëren van leidende principes 
zijn de bedoeling en de kernwaarden. 

De leidende principes van PROOLeiden zijn in onderstaande af-
beelding, samen met de kernwaarden (blauw) en de bedoeling 
(in het hart) weergegeven. 

5.5. Strategische doelen
De leidende principes zijn vertaald naar strategische doelen. 
 

De strategische doelen zijn uitgewerkt per leidend  
principe en op de volgende strategische thema’s:
•	 	Onderwijskundig
•	 	Organisatie
•	 	Personeel
•	 	Kwaliteit

In onderstaande figuur zijn de doelen per leidend  
principe  samengevat. 

-  Professionele  communicatie
-  Samenwerken met partners
-  Identiteit en 

 waarde gemeenschap

-  Kwaliteit, sturing  
en verantwoording

- Identiteit
-  Modern Personeelsbeleid

-  Professionele cultuur 
- Duurzaamheid
- Modern personeelsbeleid

- PROO Academie
- Leren van kinderen
- PROO Kinderraad

-  Innovatie in onderwijs: 
 andere schooltijden,  
21e eeuwse vaardigheden, 
gespecialiseerd onderwijs, 
droomschool

V
ERTRO

UW

EN

EIGENAARSCHAP

TALENTONTW
IKKELIN

G
VE

RBIN
DING

We verbinden in
verscheidenheid

We geven ruimte
voor professionele

autonomie

We leren van én
met elkaar

We bieden
evenwicht in
ontwikkeling

We geven mogelijkheden,
stellen vragen 

en bewonderen 

INNOVA
TI

E

onze bedoeling
Wij dagen kinderen uit het beste in 
zichzelf naar boven te brengen. Wij 

versterken hun denk- en menskracht 
door hen verantwoordelijkheid en 

een onderzoekende houding  
bij te brengen.

Strategische doelen
Wat bereiken we?

Leidende principes
Hoe doen we dat?

Bedoeling
Onze drive en energie? 
Kernwaarden 
Wie willen we zijn?
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In de paragrafen hieronder worden de doelen per strategisch 
thema toegelicht.

5.5.1 Onderwijskundige doelen
1  Talentontwikkeling van ieder individueel kind staat centraal, 

dus individuele aanpak, op maat, uitgaand van de talenten 
van het kind. Weten hoe het kind leert, functioneert en wat 
hij/zij nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen. 

2  Werken vanuit de leerling (handelingsgericht werken): de 
leraar stuurt een groep totaal verschillende persoonlijkheden 
aan die gelijktijdig op verschillende niveaus met verschillende 
dingen bezig zijn en bovendien met elkaar in interactie staan. 
We willen leerkrachten verder outilleren voor het omgaan met 
diversiteit in de klas (verschillen hanteren en gebruiken). 

3  Basisvaardigheden cognitief op orde > ‘voldoende’ van de 
inspectie.

4  Rijke leeromgeving bieden: nieuwsgierigheid bevorderen, net 
genoeg maar niet teveel informatie bieden, aanzetten tot den-
ken en eigen meningsvorming, het geleerde kunnen toepas-
sen, verschillende leeractiviteiten verbinden en combineren.

5  21st century skills: we werken aan vaardigheden voor de 
toekomst met samenwerken, ICT-gebruik, probleemoplos-
send denken, creativiteit, planmatig werken. Zie figuur in 
bijlage 10 voor uitwerking.

6  Innovatie en ICT: benutten van mogelijkheden van techno-
logische vernieuwing en benutten van wetenschappelijk 
 onderzoek en werken in een academische omgeving.

7  Verbinding extern: creëren van samenhang en samenwer-
king met externe partners om in gezamenlijkheid sterke 
 basisvoorzieningen te realiseren voor de leerlingen.

5.5.2 Personele doelen
1  Talent benutten: inzicht in, benutten van en structureel 

 ontwikkelen van talent in de organisatie. Vraag en aanbod  
bij elkaar brengen.

2  Modern personeelsbeleid dat mensen stimuleert in hun 
 ontwikkeling. PROOLeiden wil een interessante werkgever  
zijn en de kansen van een grote organisatie benutten. Tot 
slot willen we levensfasebewust personeelsbeleid invoeren.

3  We realiseren optimale inzetbaarheid van personeel. De 
 gesprekscyclus wordt goed en consequent toegepast en 
daagt uit tot zelfreflectie en een leven lang leren. We stimu-
leren brede ontwikkeling. 

4  Elke medewerker heeft een reflectieve houding, is bereid  
tot ontwikkeling en staat open om te  leren, neemt verant-
woordelijkheid en eigenaarschap voor het eigen handelen  
en communiceren, weet in teamverband de eigen verant-
woordelijkheid te nemen in verbinding met anderen en ver-
antwoordt zijn handelen.

5  Leren van elkaar: schoolteams realiseren hun doelstellingen 
mede door van en met elkaar te leren, ook school overstij-
gend. Dit leren en professionaliseren doen we bovenschools. 
De PROO Academie is de vorm waarin we dit leren van en 
met elkaar vorm gaan geven. Kern van de PROO Academie  
is dat we binnen PROOLeiden gezamenlijk een leven lang van 
en met elkaar leren. 

5.5.3 Organisatie doelen
1  Pedagogisch leiderschap: stel open vragen, communiceer 

vanuit belangstelling en betrokkenheid (professionele hou-
ding). Letterlijk en figuurlijk: ruimte geven en nemen. Weten 
hoe de ander leert, functioneert en wat hij/zij nodig heeft 
om tot optimale ontwikkeling te komen. Inzicht in en inzet 
van talenten. 

2  Lerende organisatie (gedeelde visie, systeemdenken, 
 team leren, mentale modellen, persoonlijk meesterschap). 
We werken en handelen vanuit een gewenste professionele 
cultuur. 

3  Iedere medewerker kent en omarmt de missie, leidende 
principes, kernwaarden en het eigen schoolplan, draagt deze 
uit en werkt hiernaar.

4  Sturen op cultuur i.p.v. structuur.
5  We communiceren op een moderne en eigentijdse wijze  

met onze omgeving. Bouwen de PR van de scholen en 
PROOLeiden uit. 

6  Integraal verantwoordelijk op alle lagen in de organisatie: 
 •	 	Wat is de passende managementstructuur?
	 •	 	Wat doet de staf, wat doet de schoolleiding? 
	 •	 	Eigenaarschap van de leraar in de klas.

5.5.4 Kwaliteitsdoelen
1  Opbrengstgerichte ontwikkeldoelen worden binnen het 

curriculum ‘leren leren’, ‘leren leven’ en ‘leren samenleven’ 
geformuleerd. Met andere woorden: wat wil je dat je leer-
lingen zijn/kunnen/weten/willen als ze groep 8 verlaten? 
Hierbij voor het begrip ‘brede talentontwikkeling’ leidend, 
waarbij cognitieve, sociale, emotionele, motorische en 
 muzische ontwikkeling aandacht krijgen. Op alle ontwikkel-
terreinen is speciale aandacht voor het gebruik van moderne 
ICT-technologieën en diversiteit in betekenisvol leren. 

2  In het kader van passend onderwijs heeft iedere school een 
eigen ondersteuningsprofiel en werkt volgens de ideeën van 
Handelingsgericht Werken en Opbrengstgericht Werken.

3  Leren van SO scholen: zij delen systematisch hun expertise 
met de basisscholen.

4  Hoge ouder-, leerling- en medewerkerstevredenheid (o.b.v. 
jaarlijkse metingen), goede rapporten van de inspectie.

5  Continue verbetering: de kwaliteit van het onderwijs is 
 vanzelfsprekend. Dat tonen we aan door verantwoording te 
nemen naar jezelf, naar je team, naar PROOLeiden, naar de 
RvT en naar de inspectie, kinderen en ouders. Verantwoor-
ding is structureel georganiseerd. We werken volgens het 
WMK kwaliteitssysteem.

6  We werken data geïnformeerd: data worden systematisch 
verzameld, geanalyseerd, geïnterpreteerd en gebruikt voor 
verbetering op organisatie-, school- en klasniveau. Op het 
niveau van PROOLeiden is een management dashboard 
 ontwikkeld. 

7  Duurzame bedrijfsvoering die dienstbaar is aan het  
primaire proces.

8  Strategisch huisvestings-, personeels, financieel, onderwijs  
en kwaliteitsbeleid, waarbij prestatie-indicatoren worden 
vastgesteld.
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6 BETEKENIS 

De strategische doelen zijn vertaald naar hun bete-
kenis voor kinderen, leraren en schoolleiders van 
PROOLeiden. 

6.1 Voor kinderen
Iedere school definieert de eindtermen voor groep 8. Hierbij 
zijn de volgende doelen de basis waaraan iedere school voldoet. 
Ieder kind:
•	 	…voelt zich veilig en gewaardeerd. 
•	 	…wordt uitgedaagd zijn/haar talenten te ontwikkelen.
•	 	…wordt gevormd tot Burger van Stavast7.
•	 	…haalt de kerndoelen m.b.t. de basisvaardigheden PO/SO. 
•	 	…ontvangt de mogelijkheid tot het opdoen van leerervarin-

gen op gebied van 21e eeuwse vaardigheden, zoals samen-
werken, creatief zijn, kritisch denken, probleemoplossend 
zijn, ICT geletterd. Zie bijlage 10. 

•	 	…wordt gestimuleerd tot informal learning. Daartoe wordt 
samengewerkt met organisaties in wijk en stad die bijdragen 
aan het versterken van de betekenis van PROOLeiden en  
de school.

•	 	…krijgt een warme overdracht en doorgaande leerlijn van 
KOV/PSZ naar school en van school naar VO. Daartoe wordt 
samengewerkt met deze organisaties.

Dit is een taak voor alle schoolteams, in samenwerking met kin-
deren en ouders.

6.2 Voor leraren 
Iedere leraar:
•	 	…voelt zich gewaardeerd, kent zijn/haar talent en zet dat  

in voor de school en PROOLeiden breed.
•	 	…ontwikkelt zich inhoudelijk en/of qua vaardigheden in het 

belang van de organisatie en zichzelf.
•	 	…reflecteert zelf en met anderen op het werk, signaleert 

verbeterpunten en draagt bij aan de uitvoering. Laat zien wie 
hij/zij is en staat open voor kritische vragen. Neemt deel aan 
intervisie, leert van andere scholen binnen PROOLeiden en 
participeert in activiteiten van de PROO Academie.

•	 	…volgt vernieuwingen en reflecteert op bruikbaarheid voor 
de eigen school. 

•	 	…ontwikkelt de vaardigheid om naar behoefte van het kind 
te kunnen schakelen tussen de rol van kennisoverdrager  
naar leercoach. Betrekt leerlingen bij hun eigen leerproces, 
bij het groepsproces, maar ook bij het eigen leerproces  
(van de leraar).

•	 	...is intrinsiek gemotiveerd, werkt met passie voor het vak  
en creëert tijd voor reflectie, voor leren en verbeteren en 
voor samenwerking.

Dit is een primaire verantwoordelijkheid van iedere leerkracht 
zelf (eigenaarschap), gestuurd en gemotiveerd door de schoollei-
der en ondersteund door modern personeelsbeleid. Wat voor de 
leraar geldt, geldt afgeleid voor alle PROOLeiden medewerkers.

6.3 Voor schoolleiders en de directeur-bestuurder
Iedere schoolleider en de directeur-bestuurder:
•	 	…ontwikkelt (samen met het team) een visie, concretiseert 

deze en draagt deze uit.
•	 	…anticipeert op ontwikkelingen in omgeving en beïnvloedt 

deze doelbewust vanuit ondernemerschap.
•	 	…is integraal verantwoordelijk.
•	 	…geeft leiding aan een lerende organisatie, bevordert 

 samenwerken en leren.
•	 	…stimuleert mensen tot eigenaarschap en om initiatief  

te nemen.
•	 	…heeft een voorbeeldrol, vooral in moeilijke situaties.  

Hij is een cultuurbouwer.
•	 	…geeft en vraagt feedback, is reflectief op de eigen rol  

en bijdrage.
•	 	…stelt eisen, confronteert en stelt vragen die niemand 

 anders stelt. 
•	 	…verzamelt, analyseert en zet informatie en kennis in ten 

behoeve van leerprocessen en verantwoording, PDCA-cyclus.
•	 	…stuurt op kwaliteit en excellentie.

De schoolleider is eindverantwoordelijk en voert zijn taken uit 
met zijn team. Hetzelfde geldt voor de directeur-bestuurder 
en zijn team van schoolleiders en de medewerkers van het 
 bestuursbureau.

6.4 Voor de organisatie
Hoe gaat de organisatie bovengenoemde doelen ondersteunen? 
Wat wordt de toegevoegde waarde van PROOLeiden de komen-
de vier jaar? Op het niveau van de organisatie worden  negen 
doelen in samenhang met elkaar opgepakt. Op de  volgende 
pagina zijn de doelen beschreven. Ze hangen samen met alle 
leidende principes, de belangrijkste samenhang is benoemd. 
 Beschreven is welk resultaat we in 2019 willen behalen.

7   Deze term komt uit de Trendrede 2012. Wij bedoelen hiermee de mens die zich breed oriënteert op hetgeen zich in de wereld afspeelt. 
Deze mens is zich bewust van de transities in de maatschappij, dat er grenzen zijn aan onze bestaande samenleving. Dat geluk iets 
 anders is dan veel bezitten, rijk zijn, nog rijker worden. Dat geluk te maken heeft met op een ‘goede’ manier samenleven met anderen. 
De burger van stavast neemt zelf het voortouw door in zijn eigen omgeving te handelen; kleine bakens te verzetten.
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DOEL 1 PROFESSIONELE CULTUUR
In 2019 … …heeft PROOLeiden een professionele cultuur, zowel 

instrumenteel als waardegedreven. 

Instrumentele professionaliteit heeft betrekking op 
vakkennis en pedagogisch didactische vaardigheden8. 
Deze instrumentele professionaliteit kenmerkt zich 
door het feit dat het heel gewoon is dat mensen wor-
den aangesproken op wat ze kunnen en dat ze openlijk 
met elkaar kunnen bespreken wat ze niet kunnen. 
Er wordt uitgegaan van verschillen en die verschillen 
worden erkend. Kwaliteit heeft de belangrijkste stem 
in deze professionele cultuur. Niet iedereen praat over 
alles mee. Er wordt gemobiliseerd op kwaliteit en 
 affiniteit. Er is een duidelijke beslisser en voor beslis-
singen is draagvlak onder degenen die verstand en 
belangstelling hebben voor een onderwerp.

“Consciously, we teach what we know. Unconsciously, 
we teach who we are ”. Waardegedreven professiona-
liteit draait om het vergroten van een bewustzijn, een 
sensitiviteit die leraren inzetten bij de dagelijkse uit-
voering van hun taak. De leraar handelt met zijn instru-
mentele professie in specifieke situaties met individu-
ele leerlingen en maakt al interpreterend voortdurend 
unieke, waardegeladen afwegingen over wat het goede 
is om te doen. In 2019 is iedere leraar zich hiervan be-
wust en in staat hierop te reflecteren.

Leidend 
principe

Professionele autonomie. 

DOEL 2 PROO ACADEMIE 
In 2019 … …is er een goed functionerende PROO Academie. In de 

PROO Academie staan verbinding, uitwisseling van ex-
pertise, opleiding en scholing door én voor medewer-
kers centraal. Naast de inzet van de bekende middelen 
als bijvoorbeeld cursussen/trainingen (aan- en van 
elkaar), intervisiegroepen en supervisie is er aandacht 
voor de inzet van vormen van social media, denk aan 
Twitter en Facebook of een eigen social network van 
PROOLeiden (marktplaats) om leerkrachten met elkaar 
in contact te brengen en op die manier kennis te delen. 
De PROO Academie zet een mentoraat op voor starten-
de leerkrachten; van start bekwaam naar vakbekwaam. 
De PROO Academie onderhoudt contacten met kennis-
instellingen zoals de Hogeschool Leiden en Universiteit 
van Leiden voor ontwikkelingen en wetenschappelijk 
onderzoek.

Leidend 
principe

Leren van en met elkaar

DOEL 3 INNOVATIE IN ONDERWIJS
In 2019 … …heeft PROOLeiden ervaring met en resultaten ge-

boekt op onderstaande innovaties:
•  Andere vormen van organiseren zoals andere school-

tijden en integrale kindcentra. 
•  Andere vormen van leren zoals 21e eeuwse vaardig-

heden, breinleren. 
•  Het SO heeft zich ontwikkeld naar Gespecialiseerd 

Onderwijs. 
•  PROOLeiden participeert in de stedelijke ontwikke-

ling in het kader van Leiden Kennisstad, waaronder 
de Leidse Aanpak en internationalisering van het 
onderwijs. 

•  Een Droomschool kan een stimulans zijn voor innova-
tie, het is geen doel op zich. Kansen zijn er voor het 
omvormen van een (deel van een) bestaande school, 
mogelijk zijn er kansen voor een nieuwe school, in sa-
menwerking met andere schoolbesturen, gemeente, 
PABO en de universiteit. 

Leidende 
principes

•  Geef mogelijkheden, stel vragen, stap achteruit  
en bewonder

•  We bieden evenwicht tussen cognitieve, emotionele, 
sociale, motorische en muzische ontwikkeling

DOEL 4 KWALITEIT, STURING & VERANTWOORDING
In 2019 … …Wat betreft sturing zijn sturing op regels, prestaties 

en personen consistent met elkaar. Zie ook bijlage 8 
voor een eerste uitwerking. Bij veel ruimte voor iedere 
school hoort ook verantwoording. Wat zien we als 
 kwaliteit? Hoe meten we en verantwoorden we die? 
Vanuit onze bedoeling hebben we in 2019 opnieuw 
bepaald wat we goed onderwijs vinden en hoe we dat 
meten. Dialoog, zelfevaluatie en gezamenlijke audits 
zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Zelfevaluaties, 
auditing en visitaties zijn in 2019 geïmplementeerd.  
Er is een systeem ontwikkeld mede in afstemming met 
inspectie en RvT. Ook het governance systeem is hier-
mee in lijn gebracht.

Leidend 
principe

Professionele autonomie

DOEL 5 DUURZAAM
In 2019 … …gaan we duurzaam om met de middelen die ons ter 

beschikking worden gesteld. Dat geldt voor de terrei-
nen huisvesting, personeel, financiën en organisatie. 
De bedrijfsvoering en organisatie zijn duurzaam ge-
zond. In dit kader zijn ook het onderwijsaanbod over 
de stad en de organisatiestructuur opnieuw bezien en 
zo nodig aangepast in 2019.

Leidend 
principe

-

8  “Professionele cultuur in onderwijsorganisaties”, Alex van Emst, 2012
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DOEL 6 IDENTITEIT
In 2019 … …hebben we nagedacht over de achtergrond en legi-

timatie van ons professioneel handelen. Professionals 
hebben inzicht in hun mensbeeld, en wereld- en le-
vensbeschouwing. Openbaar onderwijs betekent dat 
de leraar kinderen begeleidt in hun morele ontwikke-
ling. De leraar is als mens een ander mens tot voor-
beeld. We zien de school als een waardegemeenschap. 
Kinderen leren onderliggende waarden herkennen en 
met elkaar te bespreken9. Hiermee vormen we toleran-
tie en Burgers van Stavast10 van kinderen. We zijn ons 
ervan bewust, iedere professional reflecteert hierop en 
is hierover in dialoog met collega’s, kinderen en ouders. 

Leidend 
principe

Professionele autonomie, leren van en met elkaar

DOEL 7 LEREN VAN KINDEREN
In 2019 … …zijn we in gesprek met kinderen. Goed functione-

rende kinderraden per school zijn doorontwikkeld naar 
een kinderraad op PROOLeiden-niveau.

Leidend 
principe

Leren van en met elkaar

DOEL 8 MODERN PERSONEELSBELEID
In 2019 … …is modern personeelsbeleid geïmplementeerd:

•  Centraal staat beweging en jezelf ontwikkelen:  
een leven lang leren.

•  Ontwikkelmobiliteit.
•  Ruimte voor talent.
•  Professionalisering en inspiratie door (gezamenlijke) 

scholing en studiereizen.
•  Management development schoolleiders.

Leidend 
principe

Professionele autonomie

DOEL 9 PROFESSIONELE COMMUNICATIE
In 2019 … …de verbondenheid tussen PROOLeiden en de scholen 

is zichtbaar en herkenbaar, zowel in beleving als visueel. 
•  Medewerkers van PROOLeiden zijn bekend met de 

merkbelofte, begrijpen deze en dragen deze breed uit.
•  PROOLeiden en de scholen voeren een actief com-

municatiebeleid en zijn in dialoog met elkaar, met 
stakeholders, (toekomstige) ouders en kinderen  
over de merkbelofte en prestaties.

•  PROOLeiden is alert op relevante aanknopingspunten 
voor de PR. 

•  De communicatie wordt zo veel mogelijk planmatig, 
structureel, proactief en consequent georganiseerd.

•  De huisstijl wordt consequent doorgevoerd en strikt 
bewaakt. Alle communicatie-uitingen worden volgens 
de huisstijl uitgevoerd. 

•  De website is up-to-date, laat onze strategische 
 doelen en de voortgang hiervan zien en biedt 
 gelegenheid tot interactie.

•  De social media worden ingezet waar relevant.
•  De communicatie wordt geregeld (jaarlijks) geëvalu-

eerd en bijgeschaafd waar nodig.
•  Er is een duidelijk aanspreekpunt voor de communi-

catie van PROOLeiden.
•  Medewerkers zijn trots op de communicatie van 

PROOLeiden.

Leidend 
principe

Verbinden in verscheidenheid

DOEL 10 DUURZAME RELATIE MET KETENPARTNERS
In 2019 … …in 2019 is de samenwerking met peuterspeelzaal-

werk, kinderopvang en Voortgezet Onderwijs versterkt 
om de doorgaande leerlijn van kinderen te versterken. 
Samenwerking met de stedelijke ketenpartners is 
gericht op het gezamenlijk realiseren van sterk Pri-
mair Onderwijs in Leiden, de samenwerking met de 
Leidse besturen voor Speciaal Onderwijs en Jeugdzorg 
is versterkt om in gezamenlijkheid Gespecialiseerd 
Onderwijs in de regio Holland Rijnland te verzorgen.
De samenwerking met de regionale schoolbesturen 
voor Openbaar Onderwijs heeft zich verder inhoudelijk 
ontwikkeld. 

Leidend 
principe

Verbinden in verscheidenheid

 

9   Zie ook Biesta: “Biesta: onderwijs gaat ten diepste om het toelaten van de vrijheid van de leerlingen en leraren om te reageren op elkaar 
in de erkenning van de verschillende perspectieven die we hanteren en het kunnen uithouden van de onzekerheid over wat die wissel-
werking uiteindelijk oplevert”. 

10 Zie paragraaf 5.1
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7 AANPAK 2015-2019

Nu het strategisch beleid is geformuleerd kunnen we 
over van denken naar doen. Ieder jaar maken we een 
jaarplan en evalueren we de resultaten. Het erop volgen-
de jaar borgen we de resultaten en zetten we volgende 
stappen in de realisatie van ons strategisch beleid. 

7.1 2015 PROOLeiden 
Welke organisatiedoelen op welke manier worden opgepakt  
en aangestuurd is weergegeven in onderstaande tabel.

ACTIVITEIT FACILITERING RESULTAAT 
PROO Academie opzetten. Onderdelen in 2015 
zijn in ieder geval studiereizen, visitaties tus-
sen scholen en een marktplaats voor talent. 

[beleidsterrein: leren met elkaar]

Opdracht, trekker, werkgroep en budget11 
worden vastgesteld. Onderdeel van de acade-
mie zijn de studiereizen. Deze worden jaarlijks 
georganiseerd. Het ene jaar voor de school-
leiding, het andere jaar voor leraren en overige 
medewerkers. Deze zijn bedoeld om onszelf te 
inspireren, professionaliseren en bij te dragen 
aan teambuilding.

PROO Academie is opgezet, eerste resultaten  
zijn er.

Er worden drie stappen gezet in innovatie:
•  Droomschool.
•  Innovatie op scholen faciliteren conform de 

leidende principes.
•  Van SO naar GO door samenwerking met 

 andere SO en SBO scholen. 
•  De SO scholen maken een plan om hun ex-

pertise te delen met onze PO scholen.

[beleidsterrein: innovatie]

•  Voor de Droomschool komt een opdracht, 
wordt een trekker benoemd, een werkgroep 
samengesteld en een budget beschikbaar 
gesteld.

•  Voor innovatie op scholen wordt de onder-
wijskundig beleidsmedewerker gevraagd 
bij scholen na te gaan hoe ze met innovatie 
 bezig zijn en welke ondersteuningsbehoefte 
er is. De beleidsmedewerker zorgt dat de 
kennis gedeeld wordt, bijv. op de thema-
middagen onderwijs (vier keer per jaar).

•  De directeur-bestuurder stuurt op samenwer-
king binnen de samenwerkingsverbanden.

•  Het idee van de Droomschool is uitgewerkt, 
het vernieuwende is concreet gemaakt, 
de partners zijn in beeld, de haalbaarheid 
is duidelijk, plan van aanpak is klaar (mits 
haalbaar).

•  Duidelijk is wat aan innovatie op scholen 
wordt gedaan, wat scholen van elkaar kun-
nen leren en welke ondersteuning nodig is. 
Er is een plan van aanpak voor 2016.

•  De positionering van onze SO scholen naar 
GO scholen is verbeterd.

•  Duidelijk is wat onze PO scholen van SO 
 kunnen leren als het gaat om omgaan met 
 diversiteit in de klas. Een plan van aanpak 
voor vervolg is gereed.

Kwaliteit, sturing en verantwoording 
[beleidsterrein: kwaliteitsbeleid]

Opdracht, trekker, werkgroep, extern 
 begeleider, budget.

Kwaliteit is gedefinieerd, evenals de wijze van 
sturing, verantwoording en evaluatie.

Eerste stappen naar een professionele cultuur 
door: een andere wijze van aansturing van 
scholen en bestuursbureau. 

[beleidsterrein: professionele cultuur]

•  Managementdevelopment voor 
 schoolleiders. 

•  Schoolbezoeken door directeur-bestuurder12.
•  Teamtimedagen vier keer per jaar. Deze wor-

den voorbereid door een kleine werkgroep, 
bestaande uit schoolleiders en leerkrachten. 
De leidende principes geven richting aan de 
Teamtimedagen.

•  Leraren betrekken bij Teamtimedagen, bij 
werkgroepen en bij Schoolplan.

•  PROOLeiden Onderwijsdag op 18 maart:  
de kick off voor het strategisch beleid.

Er moet een duidelijke verandering merkbaar 
zijn richting een professionele cultuur, zoals 
feedback geven en ontvangen is de standaard, 
eigenaarschap is zichtbaar, de doelen van het 
strategisch beleid zijn bij ieder bekend en er 
wordt naar gehandeld.

Eerste stap in het leren van kinderen is de 
 evaluatie van de kinderraden. 
[beleidsterrein: leren met elkaar]

•  Dit wordt een opdracht voor de beleids-
medewerker onderwijs, in overleg met  
de scholen.

Duidelijk is wat goed gaat en welke hindernis-
sen er zijn, wat scholen van elkaar kunnen 
leren. Er is een plan van aanpak voor 2016.

Op het gebied van duurzaamheid worden drie 
stappen gezet:
•  Strategisch huisvestingsplan + meerjaren 

investeringsplan.
•  Personeel: nieuwe cao invoeren. Kern van die 

nieuwe cao is meer autonomie voor leraren 
en eigenaarschap schoolleider en leraar.

•  Financiën: PDCA-cyclus, management-
rapportages.

[beleidsterrein: duurzaamheid]

•  Voor het strategisch huisvestingsbeleid zal  
de beleidsmedewerker huisvesting als trek-
ker optreden en met een klankbordgroep  
van directeuren werken.

•  Trekker voor de invoering van de nieuwe 
cao is de beleidsmedewerker P&O. Bewaakt 
wordt de aansluiting van dit proces bij de 
doelen van dit strategisch beleid.

•  Trekker van financiële acties is de controller. 

•  Strategisch huisvestingsplan en meerjaren 
investeringsraming zijn klaar en besproken 
in BOD.

•  Cao is ingevoerd op een manier dat de kern 
en het strategisch beleid hierin geborgd zijn.

•  PDCA-cyclus en managementrapportages  
zijn ontwikkeld.

11  De begroting 2015 is al klaar. Op basis van dit strategisch beleid volgt een begrotingswijziging.
12   Jaarlijks een schoolbezoek door de directeur-bestuurder waarbij het jaarverslag en jaarplan van de school wordt besproken en er een 

ontmoeting plaatsvindt met kinderen, ouders en leerkrachten. Daarnaast vindt eenmaal per jaar een verantwoordingsgesprek met 
schoolleiding en IB-er plaats en eenmaal per jaar een voortgangsgesprek met de schoolleiding.
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7.2 2015 schoolniveau
Met elkaar hebben schoolleiders de bouwstenen voor strategisch 
beleid afgelopen jaar gevormd. Nu gaat iedere schoolleider dit 
met zijn team op maat maken en eigen maken. Hiertoe stelt men 
per school een Schoolplan op. Het schoolplan is een kwaliteits-
document waarmee een school intern en extern aangeeft waar 
zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende 
 beleidsterreinen nagestreefd wordt. De inhoud van het school-
plan is bepaald in de Wet op het primair onderwijs (artikel 12)13.

Het schoolplan moet aansluiten bij de missie, kernwaarden en 
leidende principes van dit strategisch beleid. In 2015 wordt het 
expliciet getoetst op de volgende onderdelen:
•	 	Heeft het proces van schoolplan-ontwikkeling aantoonbaar 

in dialoog en met betrokkenheid van het hele schoolteam 
plaatsgevonden? 

•	 	Welke onderwijskundige, personele, organisatie en 
 kwaliteitsdoelen worden gesteld?

•	 	Hoe werkt de school aan evenwicht in ontwikkeling 
 (cognitieve, emotionele, sociale, motorische en muzische 
ontwikkeling)? 

•	 	Hoe werkt de school aan andere manieren van leren, ‘forma 
mentis’, een onderzoekende houding en 21st Century Skills? 

•	 	Hoe wordt samengewerkt en geleerd: binnen de school, als 
educatieve partners met ouders, met andere scholen en met 
partners in de wijk en stad? 

•	 	Hoe is de school georganiseerd (b.v. gelijke schooltijden,  
7 to 7 of IKC)? 

•	 	Hoe wordt een doorgaande leerlijn geborgd? 
•	 	Hoe wordt gewerkt aan een professionele cultuur, wordt 

denkkracht en menskracht van personeelsleden goed ingezet 
en ontwikkelt de leraar zich van kennisoverdrager naar bege-
leider?

•	 	Hoe wordt strategisch huisvestings-, personeels-, financieel-, 
onderwijs- en kwaliteitsbeleid vertaald naar de school? 

•	 	Hoe wordt kwaliteit gemeten en (transparant) verantwoord?
•	 	Welke innovaties en/of experimenten worden uitgevoerd? 

7.3 Feedback en evaluatie
In 2014 is er veel feedback opgehaald: van ouders, leerkrachten 
en stakeholders. Daar gaan we in 2015 verder mee. Daarnaast 
wordt het strategisch beleid geëvalueerd met de GMR en de 
Raad van Toezicht. De volgende ontmoetingen dragen de ko-
mende jaren bij aan de implementatie van dit strategisch beleid:

•  Stakeholdersbijeenkomst
  In 2014 hebben we voor de eerste keer een stakeholders-

bijeenkomst georganiseerd. Aanwezig waren collega- 
 bestuurders van schoolbesturen PO, VO, Hogeschool Leiden, 
de gemeente, OCW, Naturalis en ouders. Doel van de bij-
eenkomst is het ophalen van feedback en het voeren van 
een dialoog over thema’s die ons verbinden. De eerste bij-
eenkomst was succesvol. Wij zullen deze vanaf 2015 jaarlijks 
organiseren. 

•  Evaluatie GMR 
  In overleg met de GMR wordt een evaluatieplan gemaakt. 

Doel is dat iedere GMR een deel van de voortgang van en 
ervaringen met het strategisch beleid worden besproken.

•  Governance: 
  Het toezichtsplan wordt afgestemd met het Strategisch 

 Beleidsplan. Een jaarlijkse reflectiedag van Raad van Toezicht 
en directeur-bestuurder wordt gepland. 

 

ACTIVITEIT FACILITERING RESULTAAT 
In 2015 wordt gewerkt aan professionalisering 
van de communicatie op PROOLeiden niveau. 

[beleidsterrein: communicatie en profilering]

•  Er is een werkgroep gevormd met een exter-
ne communicatie-expert als trekker, er wordt 
budget gereserveerd.

De website is verbeterd, de PROOLeiden merk-
belofte is duidelijk, op de site wordt zoveel 
mogelijk informatie gedeeld met leerkrachten 
en stakeholders, formats voor nieuwsbrieven, 
presentaties e.d. zijn op orde.

•  In 2015 wordt de samenwerking met SPL en 
KOV inhoudelijk versterkt. 

•  De samenwerking met de Leidse besturen 
voor Speciaal Onderwijs, SBO en Jeugdzorg 
leidt tot het gezamenlijk aanbieden van ge-
specialiseerd onderwijs in de regio Holland 
Rijnland.

•  De mogelijkheid van samenwerking op het 
gebied van bedrijfsvoering wordt onderzocht 
met regionale schoolbesturen voor openbaar 
Onderwijs.

[beleidsterrein: samenwerking]

•  SPL & KOV i.h.k.v. trajecten VVE e/o IKC.
•  Voortzetten van het Stedelijk Overleg met 

SCOL/PCSLeiden.
•  In gezamenlijkheid realiseren van een geza-

menlijke observatievoorziening voor Jonge 
(Risico) Kinderen (JRK).

•  Onderzoek uitvoeren welke mogelijkheden 
tot samenwerking op het gebied van bedrijfs-
voering succesvol kunnen zijn.

•  VVE en samenwerking binnen buurten 
 versterkt.

•  Houtmarkt is omgebouwd naar een OPDC-
achtige voorziening t.b.v. SWV PPO Leiden.

•  Keuze welke schoolbesturen samenwerking 
concrete inhoud gaan geven. 

13   De Inspectie controleert het Schoolplan op vijf onderdelen: een beschreven aanbod/methode voor het onderwijs in Nederlandse taal, 
rekenen en wiskunde, het systeem van zorg en begeleiding, informatie over het personeelsbeleid (i.r.t. onderwijskundig beleid en be-
kwaamheid), kwaliteitsbewaking en verbetering school door bevoegd gezag.
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8 NAWOORD

Bestuurder:
“We staan aan het eind van het begin: we hebben een mooi 
proces met elkaar doorlopen. Van ‘wat wil PROOLeiden?’ zijn we 
bewogen naar ‘wat willen wij’? We hebben elkaar geïnspireerd, 
uitgedaagd, gevonden in gezamenlijke ambities. Nu begint de 
implementatie. Aan een ieder in de organisatie, ook aan mij,  
de taak hiervoor ruimte te maken en focus te houden in onze 
drukke agenda. Door de energie vast te houden weet ik zeker 
dat we onze ambities en beloftes waar gaan maken. Mooi 
 onderwijs maken we zo met elkaar!”
 
Directeur:
“Ik vind het nieuwe Strategisch Beleid een uitdaging. We hebben 
elkaar hard nodig om dit op de scholen waar te maken. Ik besef 
dat de beweging naar een lerende organisatie een heel proces is 
dat we samen aangaan.”
 
Leraar:
 “We doen al best veel vernieuwende dingen die in het Strate-
gisch Beleid staan. Vaak weten we dat van elkaar niet. Zo mooi 
dat we hier nu een film van hebben gemaakt! Dat maakt me 
trots, niet alleen op mijn school maar ook op PROOLeiden, en 
geeft me energie om verder te gaan!”
 
Leraar:
 “Door dit Strategisch Beleid voel ik me vrijer om aan te geven 
dat ik iets wil leren, en om zaken die moeten (er moet veel) ter 
discussie te stellen, als ik dat nodig vind.” 
 
Leraar:
“Ik ga ervoor, betrek me erbij!”
 
Stakeholder: 
“Sterk leiderschap, gericht op professionele leerteams is een 
 kritische succesfactor.”
 
Stakeholder: 
“Iedereen wil graag met PROOLeiden samenwerken, ouders, 
speciaal onderwijs, musea (buitenschoolse leeromgeving), 
 peuteropvang (doorgaande leerlijn), jeugdzorg. Sleutelwoorden 
zijn ontschotten, creatief denken, elkaar kennen en de stake-
holders (organisaties) en hun toegevoegde waarde kennen. 
 Verder gaat het om lef en doen!”
 
Procesbegeleider: 
“We hebben samen een mooi proces doorlopen: vanuit bekende 
wegen samen nieuwe paden ontdekken. Ik heb er alle vertrou-
wen in dat die paden nieuwe wegen worden, als ze bewandeld 
worden en volgers krijgen. Ik wens de verkenners veel succes en 
doorzettingskracht!”
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BIJLAGE 1 INK model

Als denkkader wordt het INK model gebruikt. Dit management-
model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) is ontwikkeld 
voor de verbetering van de bedrijfsvoering van organisaties. In 
onderstaande afbeelding is dit model weergegeven. Er is geko-
zen voor het INK model omdat dit zich goed laat verbinden met 
PDCA-denken. De insteek kan op diverse plaatsen worden geko-
zen. Bovendien is het goed een bottom-up invulling te geven.

INK

Naast dit denkmodel wordt gebruik gemaakt van WMK (Werken 
Met Kwaliteit) en mijnschoolplan.nl. Dit instrumentarium laat 
zich eveneens goed verbinden met PDCA-denken. WMK kan 
als uitvoeringsmodel worden gezien. Mijnschoolplan.nl is het 
schoolplan format gebaseerd op WMK en INK. Daar waar INK 
zich op strategisch niveau bevindt, geeft WMK concrete invulling 
voor elke school op tactisch en operationeel beleidsniveau.

Toelichting en eerste uitwerking.
•	 	Waarden: wat zijn de waarden van waaruit PROOLeiden wil 

werken? Wat vinden we van leren? Wat betekent dit voor de 
wijze waarop we onderwijs vorm willen geven? Wat hebben 
we hierin gemeen, welke ruimte geeft dit voor eigen uitwer-
king? De kernwaarden en de visie op leren zijn de onderleg-
gers voor de vormgeving van onderwijs binnen PROOLeiden.

•	 	Leiderschap: hoe inspireert leiderschap, hoe verbinden we 
buiten met binnen, wordt zelfsturing geactiveerd, is de lei-
ding betrokken, integraal verantwoordelijk. Wat is het verschil 
tussen leiderschap en management? Ben je als schoolleider 
manager of onderwijskundig leider, of beide? Wat verstaan 
we onder leiderschap? Hoe geven we het leiderschap vorm?

•	 	Strategie en beleid: vertaling van alle informatie naar een hel-
dere concrete strategie die voldoende houvast geeft en inspi-
reert? Toets of lopende en nieuwe projecten bijdragen aan de 
toepassing van strategisch beleid. Toets of de communicatie in 
lijn is met het strategisch beleid. Dit is een continue proces.

•	 	Management van medewerkers: hoe organiseert en 
 respecteert de organisatie de medewerkers in lijn met 
 strategie en beleid? 

•	 	Management van middelen: welke managementinformatie  
is nodig, wat is het financiële kader, gebouwen en andere 
 middelen?

•	 	Management van processen: hoe richten we processen zo 
in dat zij kaderen en reguleren maar toch ruimte geven voor 
handelingsvrijheid?

•	 	Medewerkers: wanneer zijn zij succesvol, wat is daarvoor 
nodig? Hoe geven we hen vertrouwen en ruimte zonder 
 eilanden van eigen koninkrijken te laten ontstaan? 

•	 	Klanten en partners: wie zijn de klanten en wat verwachten 
zij van PROOLeiden? Wat is de toegevoegde waarde voor 
de klant, waarin onderscheiden we ons, welke klantgroepen 
onderscheiden we en wat doen we om de klant te bereiken? 
Positie ouders: klant en/of partner? In welke netwerken 
beweegt PROOLeiden zich, wie zijn de (keten-)partners en 
wat verwachten zij? Relatie passend onderwijs en speciaal 
onderwijs. Maar ook andere schoolbesturen, gemeente etc.

•	 	Maatschappij: wie is dit voor PROOLeiden? Waarop is 
PROOLeiden aanspreekbaar?

•	 	Bestuur en financiers > aan wie legt PROOLeiden verant-
woording af over welke onderdelen van de strategie? 
 Gemeente, RvT, GMR, inspectie, maatschappelijke partners, 
scholenopdekaart.nl.

Leiderschap Strategie en 
beleid

Mgt van 
 medewerkers

Mgt van 
 middelen

organisatie

Mgt van 
 processen

verbeteren & vernieuwen

waarden

Klanten en 
partners

Medewerkers

Maatschappij

resultaat

Bestuur en 
 financiers
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BIJLAGE 2 Werkgroep O&I

Samenstelling van de werkgroep Onderwijs & Innovatie:

NAAM FUNCTIE
Ger v/d Meer Directeur JRK Houtmarkt

Henk Lardée Directeur OBS Lorentzschool

Guillermo Holman Directeur OBS De Viersprong

Eveline Timmermans Adjunct-directeur OBS Woutertje Pieterse

Nathalie Beukers Adjunct-directeur OBS Anne Frankschool 

Marjan Oostergo Directeur OBS De Stevenshof

Bianca van Dongen IB-er OZC Orion

Babette van Leeuwen Directeur OBS Telders

Marton de Pinth Directeur-bestuurder PROOLeiden

Jacques Verheijke Procesbegeleider

Anita Keita Procesbegeleider 
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BIJLAGE 3 Verslag dialoog ouders

13 oktober 2014

Aanwezig:
Sjoerd Douma (Lorentz), Siska van Boesen (Arcade), Alphons 
Dragt (Lucas v. L.), Florentina Rosca (De Brug), Marcel Terlouw 
(WP), Karel Krikke (voorzitter GMR), Petra Brouwer ((P)MR 
Meerpaal), Juliette Oosterbaan (GMR en MR Montessori Apollo), 
 Michiel Blok (GMR en MR Viersprong), Job (stagiaire OCW), 
Sjaak Verbree (PROOLeiden). 

Proces toegelicht. Sheet gepresenteerd van missie, kernwaarden 
en leidende principes (LP). Doel vanavond: ophalen van feedback. 

Reacties:
•	 	Algemeen: de idealen worden door de aanwezigen gedeeld. 

Zorg zit in hoe je dit voor elkaar gaat krijgen. Dit vraagt tijd 
en moed. Risico is dat men bij gebrek hieraan terugvalt in  
de veilige (= bekende en vertrouwde) gewoonten. Hoe krijg 
je scholen zo ver?

•	 	Is er een minimum kwaliteitsniveau per leidend principe?  
Of laat je dit aan scholen zelf over en ontwikkelt zich dit? 

•	 	LP evenwicht in ontwikkeling: ‘streven naar’ vervangen door 
‘we zorgen voor’ en ook spirituele ontwikkeling opnemen.

•	 	Waaruit blijkt dat het om openbaar onderwijs gaat? Waar-
uit zou het moeten blijken? In ieder geval toegankelijk voor 
 ieder kind. 

•	 	Advies aan bestuurder: praat niet alleen met schoolleiding 
maar ook met ouders, MR, kinderen, om te toetsen of echt 
gewerkt wordt aan de LP’s.

•	 	Is ook een doel om toetsen bij het jonge kind te verminde-
ren? (nee).

•	 	Wat wordt bovenschools gedaan? De kracht van PROOLeiden  
is immers dat niet iedere school het wiel zelf hoeft uit te vin-
den (er komt veel aandacht voor delen van kennis en samen-
werking tussen scholen die voor dezelfde uitdagingen staan, 
zoals nu al bij onderwijsachterstand scholen).

•	 	Hoe zorgt het bestuur voor evenwicht tussen de scholen:  
dat de aanpak en kwaliteit niet te ver uit elkaar gaan lopen?

•	 	LP’s zijn niet vrijblijvend: ‘vrijheid in gebondenheid’. 
•	 	Eigenaarschap is een vreemde term in de missie: de uitleg 

wordt gedeeld maar gevraagd wordt te zoeken naar een 
 andere term.

 



VO
O

R ELKAAR

M
ET AANDACHT

O
N

D
ERW

IJS

23 Strategisch Beleid  PROOLeiden 2015-2019 

BIJLAGE 4 Verslag stakeholders overleg

25 november 2014

De inleiding werd verzorgd door directeur-bestuurder, Marton 
de Pinth. Marton vertelde over de vorming van het strategisch 
beleid van PROOLeiden, bedankte de stakeholders voor hun 
eerdere feedback in telefonische interviews en kondigde twee 
belangrijke ambities van PROOLeiden aan: 
•	 	Verdergaande samenwerking tussen PO, SBO en SO in Leiden.
•	 	Investeren in een Droomschool, als leeromgeving en versnel-

ler voor innovatie.

Tom Kniesmeijer, toekomstpsycholoog en initiatiefnemer van de 
Trendrede (http://www.trendrede.nl) plaatste de vernieuwingen 
en ambities in een bredere maatschappelijke context. Hij sprak 
over betekenisgeving. De tijdsgeest waar het vertrouwen in de 
 eigen kracht van professionals (de leerkracht!) het meten = weten 
adagium aan het vervangen is. Zie zijn presentatie in de bijlage.

Vervolgens gingen de gespreksleiders Tom Kniesmeijer en Anita 
Keita met de aanwezigen in gesprek over twee onderwerpen:

1  Innovatie: in het gesprek is iedereen het erover eens dat 
we uit moeten gaan van het individuele kind, diens talenten 
moeten kennen en onderkennen. Dat gezien worden en 
invloed hebben op je leerdoelen en je manier van leren je 
energie geeft en motiveert. De professional heeft, om dit 
goed te kunnen doen, het nodig om hierover met collega’s 
te praten , ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. 
Meten is nodig maar kan wat minder en moet terug naar de 
essentie. Iedereen wil zijn tijd zo betekenis mogelijk invullen. 
Sterk leiderschap, gericht op professionele leerteams is een 
kritische succesfactor. 

2  Samenwerking: Iedereen wil graag met primair onderwijs 
samenwerken, ouders, speciaal onderwijs, musea (buiten-
schoolse leeromgeving), peuteropvang (doorgaande leerlijn), 
jeugdzorg. Sleutelwoorden zijn ontschotten, creatief denken, 
elkaar kennen en de stakeholders (organisaties) en hun toe-
gevoegde waarde kennen. Verder gaat het om lef en doen!

Alle aanwezigen waren positief over deze geslaagde bijeenkomst. 
Doel is jaarlijks een stakeholdersbijeenkomst te organiseren. 
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BIJLAGE 5 Tussenevaluatie doelen

Voor het huidige SBP is in 2011 een nulmeting gedaan onder alle 
scholen. In 2014 is een tussenevaluatie  gedaan. De resultaten 
zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 

Hieronder zijn de scores per doel uitgewerkt. Wat valt op?

•	 	De score ‘niet’ wordt beoordeeld met 1 punt: deze 
 benadering zorgt voor procentueel hoge scores.

•	 	De scores in 2014 zijn t.o.v. 2011 voor 12 van de 17 doelen 
gestegen. 

•	 	3 doelen zijn achteruit gegaan in 2014 t.o.v. 2011: 
 �  Sterk onderwijskansenbeleid.
 �  Sterke positie in Leidse onderwijsveld.
 �  Schoolgebouwen met aantrekkelijke uitstraling.
•	 	2 doelen lijken stil te staan: 
 �  Toonaangevende rol op ICT-gebied.
 �  Profilering verder ontwikkeld.
•	 	Onderwijskansenbeleid in 2014:
 �  10 scholen (63%) vinden dat de reductie van taalachter-

stand via het ontwikkelen van taalbeleid niet of deels  
is gehaald.

 �  11 scholen (69%) hebben de vroegschoolse voorzienin-
gen niet of deels uitgebreid.

 �   9 scholen (56%) vinden dat zij geen of slechts deels een 
afspiegeling zijn van de wijk waarin ze staan.

•	 	ICT beleid 2014:
 �   8 scholen (50%) vinden dat ICT niet/deels een promi-

nente plek in de school heeft en geïntegreerd is in het 
onderwijsconcept.

 �  Geen meetbare vooruitgang t.o.v. 2011.
•	 	Positie Leidse onderwijsveld:
 �  8 scholen (50%) heeft geen of deels beleid ontwikkeld 

om het eigen marktaandeel te stabiliseren/ te vergroten.
•	 	Profilering verder ontwikkeld:
 �  10 scholen (63%) hebben geen of deels eigen PR beleid 

ontwikkeld.
 �  Bij 12 scholen (75%) is de brede school ontwikkeling niet 

of deels doorgezet.
•	 	Personeelswerving en werkgelegenheid:
 �  12 scholen (75%) geeft aan het beleid m.b.t. de inzet van 

invallers niet of deels te continueren.
 �  10 scholen (63%) geven aan dat de gerichte mobiliteit 

van medewerkers niet of deels is toegenomen.
•	 	Gebouwen:
 �   8 scholen (50%) vinden de gebouwen niet of maar deels 

aantrekkelijk.
 �  12 scholen (75%) vinden de gebouwen niet of deels schoon.
 

NR DOEL 2011 2014 VISUEEL OPMERKING

ONDERWIJS
3.1 hoogwaardige onderwijskwaliteit 86% 92%

3.2 optimaal ontwikkelde zorgstructuur 76% 92%

3.4 sterk onderwijskansen beleid 70% 65% zie memo

3.5 ontw. nr ‘ontmoetingsonderwijs’ 91% 98%

3.6 toonaangevende rol op ICT-gebied 83% 83%

4.1 professionele organisatie 94% 97%

4.2 sterke positie in Leidse onderwijsveld 90% 79% betreft 1 vd 5 doelstellingen

4.3 heldere organisatiestructuur 79% 85%

PROFIEL EN IMAGO
5.1 profilering verder ontwikkeld 75% 75% zie memo

5.2 bekendheid PROOLeiden versterkt 85% 88%

PERSONEEL
6.1 IPB verder ontwikkeld 82% 84%

6.2 professionele organisatie cultuur 81% 88%

6.3 werving pers. afgestemd op toek. behoefte 77% 81% zie memo

6.4 werkgelegenh.beleid primaat 56% 75% zie memo

6.5 ARBO jaarlijks geactualiseerd 82% 84%

HUISVESTING
7.1 schoolgebouwen aantrekkelijke uitstraling 79% 75%

FINANCIËN
8.1 planning en control transparant 65% 88% 2 scholen hadden meting in 2011 niet ingevuld
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BIJLAGE 6 Samenvatting	procesevaluatie

Deze notitie beschrijft de uitkomsten van de procesevaluatie  
van het bestaande strategisch beleid 2011-2015 (SBP) van 
PROOLeiden. Deze evaluatie vond plaats op 6 maart 2014,  
met de directeuren van PROOLeiden. 

14.1 De opgave van het strategisch beleid
Beweging, verbinding, diversiteit (eenheid in verscheidenheid) 
en houvast voor dagelijks handelen, hebben we benoemd als 
de opgaves voor het nieuwe strategisch beleid. In de proces 
evaluatie is de betekenis van het bestaande strategisch beleid 
ten aanzien van deze opgaves onderzocht. Dit is gedaan in een 
bijeenkomst met directeuren en enkele adjunct-directeuren. In 
kleine groepen bespraken zij het strategisch beleid ten aanzien 
van deze thema’s. O.b.v. de bevindingen formuleerden zij per 
thema een advies.

14.2 Samenvatting bevindingen
Het SBP geeft voldoende houvast in heel concrete doelen maar 
onvoldoende houvast als het gaat om wezenlijke keuzes en om 
de richting die we met elkaar op willen. Cultuur: sommige geza-
menlijke afspraken die we met elkaar maken komen we niet na.

PROOLeiden heeft een verzameling losse scholen die te weinig 
met elkaar in gesprek zijn over visie, ontwikkelingen en strategie. 
We leren te weinig van elkaar. 

PROOLeiden is vooral gericht op cognitief leren, methoden, 
 inspectie en cito staan centraal. Directeuren zijn met beheers-
matige en administratieve taken heel druk.

14.3 Samenvatting adviezen
Het advies is dat ontwikkelingsgericht houvast kan bieden. 
 Personeels- en onderwijskundig beleid zouden we dan willen 
verbinden met deze richting. 

Strategie en praktijk willen we meer met elkaar verbinden, op 
alle niveaus. We willen elkaar visiteren (op alle geledingen). 
 Besluiten en ideeën toetsen we consequent aan onze waarden 
en visie. 

We maken ruimte voor experiment, durven te ondernemen en 
af te wijken, ook van inspectie en cito-normen. Discussie onder-
ling moedigen we aan. We kijken ook naar andere scholen (niet 
PROOLeiden) en zoeken contact: we richten de blik naar buiten.
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BIJLAGE 7 Trends uitwerking

Naast de trends die door iedereen werden benoemd werden 
onderstaande trends door driekwart van de school leiding 
 belangrijk  gevonden.

TRENDRUBRIEK TREND KERNWAARDE
Maatschappelijk Delen i.p.v. hebben Communiceren en ontmoeten 

Onderwijs Regie over jonge kinderen Communiceren en ontmoeten

Maatschappelijk Invloed social media Communiceren en ontmoeten

Overheid Meetbare resultaten is waar de overheid op stuurt Eigenaarschap 

Organisatie Ruimte voor ondernemerschap is toegenomen Eigenaarschap

Organisatie Individueel talent centraal van kind en professional Eigenaarschape en talentontwikkeling

Onderwijs Meer verschillen tussen leerlingen in de ondersteuningsbehoefte Talentontwikkeling

Leerlingen Prestatiedruk voor kinderen neemt toe Talentontwikkeling

Maatschappelijk Gezag van traditionele instituten neemt af Verbinden

Organisatie Klasdeur open om te kunnen experimenteren en leren Verbinden en vertrouwen

Maatschappelijk Welvaart 2.0 = balans, zingeving, zelfbeschikking Alle waarden

Hieronder is een toelichting opgenomen op trends die 
 PROOLeiden het meest belangrijk vindt voor de komende jaren.

1 Maatschappij

Gezag neemt af
Het gezag van traditionele instituten neemt af. Mensen zijn 
steeds beter geïnformeerd. Er is een netwerksamenleving 
 ontstaan met horizontale en tijdelijke verbanden. Zelforganisatie 
kan instituten doen wankelen en doen vallen.

Flexibilisering van arbeid
Maatschappelijke ontwikkelingen leiden tot een steeds grotere 
flexibilisering van de arbeidsmarkt. Flex-werk, ondernemerschap 
en zelfstandige professionals zie je in steeds meer sectoren. 
Dat vraagt van professionals om te investeren in hun arbeids-
marktwaarde en hun carrière als onderneming te zien. Voor 
het onderwijs betekent dat enerzijds dat leraren hun leerlingen 
moeten voorbereiden op een flexibele loopbaan en anderzijds 
dat leraren zelf steeds meer geconfronteerd worden met flexibi-
lisering van het leraarsberoep en moeten investeren in profes-
sionalisering.

Welvaart 2.0
Vooruitgang is niet langer financieel, te definiëren in termen van 
stijgende consumptie en BNP. Groei moet in balans zijn met na-
tuur en leefomgeving. Bij groei gaat het eerder om zelfbeschik-
king, authenciteit en zingeving. 

Delen i.p.v. hebben
Het delen van goederen en diensten is het nieuwe hebben. 
Bijvoorbeeld AirBnB, thuisafgehaald, ouderparticipatiecreches 
(OPC’s), Etsy (creatieve producten, hier gaat inmiddels 1 mld  
per jaar om!).

Invloed Social Media
Ouders delen positieve ervaringen, recensies én klachten 
 razendsnel via social media. Er zijn publieke ranglijsten waarop 
ouders afwegingen baseren.

Buurtfunctie scholen
Scholen krijgen een sterkere buurtfunctie. Kinderen zijn deel van 
een buurt of wijk. It takes a village to raise a child.

2 Overheid

Meetbare resultaten
De overheid stuurt op meetbare resultaten. In het onderwijs spe-
len de Inspectie, de cito-scores en PISA hierin een belangrijke rol.
 

3 Organisatie

Samenwerken
Verbonden organisaties werken samen in een netwerk, in het 
belang van hun klant. Wederkerigheid en gelijkwaardigheid  
zijn uitgangspunten. 

Ruimte voor experiment
Verbetering is geen rechte weg naar boven. Het pad van ver-
nieuwing is een netwerk met knooppunten, zonder duidelijk 
begin of einde. De stap van een knooppunt naar een volgende 
is van uitproberen en opnieuw beginnen. Regels laten we hierbij 
links liggen en in vertrouwen zoeken we. We laten onzekerheid 
toe, oefenen, falen, leren. 

Transparantie
Ouders en stakeholders worden steeds meer betrokken  
bij  interne processen, met als doel verbetering van de dienst-
verlening. Ouders willen inzicht.
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Klasdeur open
Om te kunnen experimenteren en leren is het van belang  
dat docenten elkaars lessen bijwonen en gezamenlijk lessen 
voorbereiden.

Lerarenberoep verandert
De rol van leraar verschuift van kennisoverdrager naar begeleider 
bij het zelfstandig verwerven en interpreteren van kennis en het 
kunnen herkennen van talenten. De taken nemen toe en worden 
complexer. Leraren moeten talenten en onderwijsbehoeften van 
leerlingen kunnen herkennen en eraan tegemoet komen.

Visie en waarden
Het hebben van gedeelde visie en waarden is voor een organi-
satie van levensbelang om de toegevoegde waarde duidelijk te 
maken. Van belang is ook de besturingsfilosofie.

Ondernemerschap
De ruimte voor scholen om zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor allerlei bestuurlijke zaken is toegenomen. Daarmee is ook 
het belang van goed bestuur toegenomen.
 

4 Onderwijs

Dwarsdenken
Het gaat niet meer om het foutloos reproduceren van gegevens 
maar om het in twijfel trekken en het benutten van informatie. 
Creatieve informatievaardigheden centraal.

Mede als gevolg van technologische ontwikkelingen verandert 
de samenleving in hoog tempo. In de onderlinge concurrentie 
tussen economieën speelt het ontwikkelen, benutten en toepas-
sen van kennis een belangrijke rol.

Voor leraren betekent dat dat zij leerlingen moeten voorberei-
den op een geglobaliseerde kenniseconomie, waarbij creatieve 
informatievaardigheden centraal staan. 

Vaardigheden voor de toekomst 
Het onderwijs moet aansluiten bij de economische structuur 
van nu én vormgeven aan de structuur van straks. In de econo-
mie van de toekomst gaan veranderingen steeds sneller; de rol 
van transacties in een handelsland als Nederland wordt steeds 
belangrijker. Dat betekent dat ingezet moet worden op ‘leren 
leren’, op inventiviteit, op talenkennis en op het vermogen goed 
om te gaan met een veelheid van situaties. Om economisch suc-
cesvol te zijn gaat het niet alleen om aandacht voor een kleine 
groep toptalenten maar voor de brede groep.

Talent individu centraal
De vraag aan een kind is niet ‘wat wil je worden?’ maar ‘hoe 
haal jij betekenis uit je talent?’. Er is minder focus op eindtermen 
nodig en meer aandacht vereist voor innovatiedrift en een leven 
lang leren.

Regie over jonge kinderen
Investeren in jonge kinderen loont. Onderwijs neemt zal de regie 
hierin nemen. De VVE doet het in dit verband goed, de kinder-
opvang dient meer kwaliteit te ontwikkelen t.b.v. de bijdrage aan 
de ontwikkeling van kinderen. Dit kan door het opstellen van 
een kwaliteitskader en door het verbeteren van het opleiding-
sniveau van medewerkers. In veel andere landen is het gebrui-
kelijk dat kinderen vanaf 3 jaar naar school gaan, in Nederland 
begint de leerplicht op 5 jaar.

Eén school voor 2-18 jaar
Eén school voor peuters en pubers waar kinderen en jongeren 
van hun tweede tot achttiende jaar naartoe kunnen. Doorlo-
pende leerlijnen.

Nieuwe schooltijden
De belangrijkste nieuwe modellen zijn: 
•	 	Het vijf-gelijke-dagenmodel; 
•	 	Het bioritme model; 
•	 	Het 7 tot 7-model en IKC;
•	 	Continuerooster.

Individueel onderwijs
Onderwijs verschuift van klassikaal naar individueel en divers 
 samengestelde  groepen (gebaseerd op talent, los van leeftijden).
 

5 Leerlingen

Meer verschillen
Het aantal leerlingen met een ondersteuningsbehoefte van-
wege gedragsstoornissen en/of leerproblemen neemt toe. De 
bestaande verschillen tussen leerlingen in gedrag en intelligentie 
worden kenbaarder en zichtbaarder. De onderwijsbehoeften van 
leerlingen binnen een klas verschillen steeds meer van elkaar

Individueel talent centraal
De vraag aan een kind is niet ‘Wat wil je worden?’ maar ‘Hoe haal 
jij betekenis uit je talent?’. Dat vraagt minder focus op eindtermen.

Prestatiedruk
Kinderen ervaren vanuit hun ouders steeds meer druk om te 
presteren.
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BIJLAGE 8 Sturing

PROOLeiden ontwikkelt zich naar een organisatie waar leer-
krachten en hun interactie met kinderen, ouders en met elkaar 
steeds centraler komen te staan. In die interactie komt immers 
kwaliteit tot stand. Zij zijn geen eenvoudige uitvoerders van be-
leid, daarvoor is de werkelijkheid waarin ze werken te complex. 
Zij moeten oog hebben voor de specifieke situatie, per kind, per 
dag, ze moeten steeds weer het juiste gedrag vertonen en de 
goede maat houden. De rest van de organisatie voegt zich naar 
wat leerkrachten bij deze belangrijke taak nodig hebben, zij zijn 
dienstverlenend hieraan. 

Dit vraagt om nauwe betrokkenheid van schoolleiders en be-
stuurder bij de uitvoering van het werk van leerkrachten. 
Zij hebben drie manieren om te sturen op de uitvoering:
•	 	Sturen op regels 
•	 	Sturen op prestaties
•	 	Sturen op visie

In onderstaande tabel zijn de kernmerken en belangrijkste 
 verschillen tussen deze sturingsmechanismen samengevat:

REGELS PRESTATIES VISIE 
Leiderschap Reguleren, controle, toezicht, hand-

haven
Prestaties afspreken en resultaten 
beoordelen

Uitnodigen, richting en ruimte geven, 
inspireren

Kracht Nauwgezet, voorspelbaar Resultaatgericht, zakelijk Betrokkenheid en liefde voor het vak

Valkuil Regels worden het doel Perverse effecten Oncontroleerbare autonomie

Toewijding leerkracht is Intelligente regeltoepassing Gedreven presteren Situationele ambachtelijkheid

Beleidsvrijheid Wat en hoe liggen vast Wat ligt vast en hoe is vrij Wat en hoe zijn inzet van gesprek

Beeld van leerkrachten Regel- en beleidstoepassers Prestatie gedreven Eigenstandige professionals

 
Het is goed als deze drie sturingsmechanismen allemaal worden 
gebruikt. Ze kunnen prima naast elkaar bestaan, maar hun con-
sistentie is niet vanzelfsprekend.

Bij regels is het van belang dat ze de leerkracht helpen bij zijn 
werk. De legitimiteit moet blijken in de interactie met de leerling 
en de ouder. Regels mogen niet de bewegingsvrijheid van  
de leerkracht aantasten. 

Prestaties nodigen uit tot een zakelijke houding en helpen leer-
krachten gezamenlijk scherp te zijn op resultaten. 

Sturing op visie stelt in staat de gewenste actie en reactie in een 
concrete situatie te bewerkstelligen.

Voor de schoolleiding, het bestuur en het toezicht geven regels 
legitimiteit en gelijkheid. Sturing op prestaties maakt resultaten 
transparant en meetbaar. Sturing op visie zorgt voor eigenaar-
schap en professionaliteit.

Zo beschreven versterken de diverse sturingsmechanismes van-
uit uitvoerings- en leidinggevend perspectief elkaar. Dit is niet 
vanzelfsprekend. Valkuilen liggen op de loer. Voor leerkrachten 
kunnen regels een keurslijf worden of een doel op zichzelf. Pres-
tatie indicatoren sluiten mogelijk niet aan op wat leerkrachten 
als realistische en motiverende criteria zien of hebben perverse 
neven-effecten. Leerkrachten kunnen zich zo eigenzinnig gaan 
gedragen dat zij als oncontroleerbaar en onaanspreekbaar er-
varen worden. Vaak versterken deze valkuilen elkaar. De kunst is 
deze negatieve spiralen te voorkomen en te doorbreken.
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BIJLAGE 9 Afkortingen

Cito Centraal instituut voor toetsontwikkeling
GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
HGW Handelingsgericht werken
IB-er Intern Begeleider
ICT  Informatie en Communicatie Technologie
INK  Instituut Nederlandse Kwaliteit
KOV Kinderopvang
LP  Leidend principe
MR  Medezeggenschapsraad
PDCA Plan Do Check Act
PO  Primair Onderwijs
PR  Public Relations
PSZ Peterspeelzaal
RvT Raad van Toezicht
SB  Strategisch Beleid 2015-2019
SBP Strategisch Beleidsplan 2011-2015
SO  Speciaal Onderwijs
TTdag Teamtimedag
USP Unique Selling Point
VO  Voortgezet onderwijs
WMK Werken met Kwaliteit
WRR Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid
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BIJLAGE 10 21e eeuwse vaardigheden

Technologie heeft de manier waarop we samen werken en leven 
enorm veranderd. Nieuwe functies ontstaan en vragen om ande-
re of nieuwe competenties, de zogenoemde 21st century skills. 
Onderstaand schema geeft aan welke vaardigheden dit zijn.
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BIJLAGE 11 Denkkader RvT

In de preambule van het Toezichtsplan heeft de RvT het 
 gemeenschappelijk denkkader geformuleerd. 

Hieronder is een samenvatting weergegeven.

•	 	PROOLeiden is als organisatie geen doel op zichzelf, maar 
 vehikel voor de uitvoering van een maatschappelijke op-
dracht. Die opdracht gaat verder dan onderwijs in enge zin.

•	 	Systeemdoorbrekend: PROOLeiden is innovatief, creatief  
en ondernemend.

•	 	PROOLeiden staat voor samenwerking met anderen, ook 
met andere richtingen, als het belang van het kind daarmee 
gediend is.

•	 	In de kindgerichtheid spelen zingeving en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling een even belangrijke rol als cognitieve 
 ontwikkeling.
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BIJLAGE 12 Opbrengsten Finland

Opbrengsten van de Finlandreizen van directies (2013) en 
 leerkrachten (2014)

1 De reis van de directies 

Deelnemers:
  
1 Mardi Boelsma 
2 Kirsten Reedijk 
3 Nathalie van der Arend 
4 Saskia Rijsbergen 
5 Anda Ciere  
6 Ans van der Nat 
7 Helen Berendsen 
8 Mireille Rozeboom 
9 Richard van den Berg 
10 Guillermo Holman 
11 Gert-Jan de Zwart 
12 Peter Bosman 
13 Katinka Tukker  
14 Babette van Leeuwen 
15 Linda Corbijn  
16 Judith Verbij  
17 Eveline Timmermans 
18 Bianca van Dongen 
19 Arjen van Genderen 
20 Henk Lardee  
21 Marion Steijger 
22 Talea van der Wal 
23 John van Haasteren   
24 Henk Frenken   
25 Hans Neuteboom   
26 Marton de Pinth   
27 Ger Hageman   
28 Wilma Franken   
29 Antoinette Poldervaart   
30 Jacques Verheijke (reisleider)

Opbrengsten van deze reis op persoonlijk niveau

Wat betekent dit voor mijzelf? Wat heb ik als persoon uit deze 
reis gehaald? Hoe ver durf ik met mezelf te gaan? 

•	 	“Inspiratie om met het vertrouwen verder te gaan. Dat  
ben ik door de waan van de regelgeving kwijt geraakt…”

•	 	“Ik heb gevoeld wat er op de werkvloer gebeurt.”
•	 	“Ben ik veredeld boekhouder of onderwijskundig leider?  

Ik wil meer over onderwijs praten…”
•	 	“Ik wil meer gebruikmaken van elkaars talenten.”
•	 	“Rust kan je redden (aandacht, praten met elkaar).”
•	 	“Leiderschap begint bij het leiden van jezelf. Vertrouwen  

kun je pas echt geven wanneer je voldoende eigenwaarde 
hebt. Daar wil ik aan werken.”

•	 	“Autonomie. Op jezelf durven vertrouwen. Vertrouwen op  
je eigen leren, en dat jij door in gesprek te gaan met anderen 
en door eigen keuzes te maken verder kunt groeien. Ik kan 

en ik mag dat verder uitbouwen wetend dat ik er niet alleen 
voor sta. En: kleine stapjes zijn ook stapjes.”

•	 	“We doen het niet verkeerd. Maar misschien maak ik het 
mezelf te moeilijk.”

•	 	“Zoeken naar mijn eigen drijfveren. Zoeken naar inhoud in 
plaats van procedures en het beheersmatige. Ik wil meer 
verbinden in de zin van gezamenlijke waarde en visie.”

•	 	“Mijn oogst is mijn oogst. Uitgaande van persoonlijk leider-
schap heb ik een hoop herkend. Ik kan mijn leerkrachten dat 
vertrouwen geven omdat ik excellente leerkrachten heb. De 
reis is voor mij een vitaminepil geweest. Ik heb het idee dat 
ik goed bezig ben. Mijn persoonlijk leiderschap doet ertoe.”

•	 	“Ik wil graag in gesprek blijven met mezelf: waar sta ik voor? 
En waar ga ik voor? Ik wil in gesprek blijven met de school  
en in gesprek blijven met jullie.”

•	 	“Ik heb van nature veel vertrouwen in de ander. Dat moet zon-
der controle. Ik moet niet teveel voorop lopen maar meer in de 
groep lopen. Samenwerking binnen het team  versterken.”

•	 	“De puurheid waarmee mensen in hun vak staan. Ik houd 
een Finse bril bij me. Daarmee wil ik de ballast en de wolken 
weg houden en ook puur blijven.”

•	 	“Ik ben ervoor om dat vuurtje brandend te houden. Het 
 vertrouwen dat we problemen samen kunnen oplossen.  
Ik ben zorgend, dus dat kan ik.”

•	 	“Ik geloof in samen de organisatie maken. Ik maak daarbij altijd 
een lemniscaat en ik begin daarbij altijd bovenaan. Ik moet on-
deraan beginnen. Misschien moet ik daar een ander model voor 
verzinnen. Ik heb gezien dat dit een sterke groep is met heel 
veel kwaliteiten, daar moeten we gebruik van gaan maken.”

•	 	“Saamhorigheid en eergevoel. Wij geven een bepaalde 
grootte aan met onze hand naar beneden. Het is mooier dat 
je de hand omdraait naar boven. Dat geeft groei aan.”

•	 	“Ik ben teveel sturend aanwezig. Ik wil tijd inruimen voor het 
in gesprek gaan over onderwijs. Ik wil kennis delen met colle-
ga’s van PROOLeiden en daar een netwerk voor opbouwen.”

•	 	“Ik heb geprobeerd met iedereen contact te maken. Ik heb 
mijn verlegenheid naar achter geschoven. Dat heeft me 
 sterker gemaakt voor hetgeen waarvoor ik sta.”

•	 	“Aandacht en dialoog dat doe ik. Hoe kan ik mensen in  
hun kracht zetten? Ik wil ook aandacht voor mezelf.”

•	 	“De reis bevestigt dat het goed is om te vertrouwen te 
 hebben in mensen. Ik moet ook vertrouwen in mijzelf en 
waardering hebben voor mezelf.”

•	 	“Ik wil eerlijk zijn en mezelf in de spiegel recht aan kunnen 
kijken. We mogen dromen. We mogen naar het hoogste rei-
ken. Als we naar de maan willen reiken dan is dat goed. Gaat 
het dan verkeerd, dan vallen we alsnog tussen de sterren…”

•	 	“Blijven leren en geïnspireerd blijven.”
•	 	“Door een bril van vertrouwen kijken als moeder van de school.”
•	 	“Kwaliteit van onderwijs sturen en niet controleren. Ik ben 

van perfectie en dat is niet altijd goed.”
•	 	“Vertrouwen geeft kracht en het heeft een relatie tot het 

oordelen en het beoordelen. En hoe doe ik dat in mijzelf? 
Wat zit daar onder? Welke kant ga ik op kijken? Ik leef uit 
idealen en die kracht wil ik meer naar voren brengen. Ik wil 
niet aan de zijkant gaan staan. Mijn bevlogenheid moet  
een plek krijgen. Dat geeft mij kracht.”
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•	 	“Persoonlijk meesterschap: de winst is als eerste bij jezelf  
te halen. Waar is winst te behalen? Ik wil een authentiek 
leider zijn.”

•	 	“Ik wil keuzes maken en het delen gaf meerwaarde.”
•	 	“Ik wil inspiratie en aandacht geven. Dat moet weer op 

 nummer 1 staan!”
•	 	“It takes a village to raise a child. Ik laat me inspireren door 

deze groep. Ik vind het moeilijk om de vergelijking los te 
 laten en ik wil het altijd beter. Bottum up en top down 
 moeten elkaar ontmoeten.”

•	 	“Ik wil deze reizen nog 300 jaar doen!”

Opbrengsten van deze reis op schoolniveau

Morskring
•	 	Leren van elkaar
 �  Organiseren van feedbackmomenten, intervisie, ideeën 

delen, gesprekkencyclus. Welke skills zijn hiervoor nodig? 
Professionalisering en scholing.

•	 	Schoolcultuur van vertrouwen, teamgeest en passie verrijken.
 �  Werken vanuit je hart!
•	 	Openheid
•	 	Eenvoud en efficiëntie: focus!
•	 	Kleine stapjes zijn ook stappen…
•	 	Verantwoordelijkheid nemen en geven
•	 	Ruimte voor initiatieven

Dukdalf
•	 	Eigen leerdoel voor kind en leerkracht: vanuit de leerlijnen
•	 	Samen ontwikkelen, voorbereiden, evalueren en doelstellen 

(vervolg)
•	 	Meer verantwoordelijkheid en vertrouwen in leerling en 

leerkracht = vergroten eigenaarschap
•	 	Open mind: NIVEA (niet invullen voor een ander)
•	 	Deur open
•	 	Blijf naar binnen en naar buiten kijken

Arcade
Motto van de school = www = werken in warmte en waardering!
•	 	Team:
 �  Meer gebruik van elkaars kwaliteiten
 �  Werken met expertteamleden
 �  Meer ogen in de klas (directie, IB’er, rugzak, zorgarrange-

ment begeleiding)
 �  Wat kan het kind, waar is het goed in en wat heeft het 

nog nodig?
 �  Geen controle, maar in gesprek: waar sta je?
 �  Werken in clusters (twee jaargroepen) uitbreiden 

 (topondernemers)
•	 	Kinderen
 �  Eigen doelen laten formuleren; evalueren en feedback
 �  Zorg goed voor jezelf, de ander en je omgeving
 �  Inzetten van kwaliteiten; cognitief en sociaal

Viersprong en Telders
•	 	Koers

 �  Missie lerende organisatie
 �  Kaders
 �  Authentiek leiderschap
•	 	Kapitaal
 �  Talenten, Quinn-rollen
 �  ‘Social talk’, aandachtsemmers (vullen door voeden 

 diverse manieren)
•	 	Shared leadership teams
 �  Minimaal ¼ team
 �  Doel = sturen op inhoud, proces, ankers, vieren  

met elkaar
•	 	Educatief (special) teams
 �  Onderwijs en ondersteuning
 �  Teamtime
 �  PBS – Kanjer

Anne Frank
•	 	Team
 �  Bewustworden van je curriculum: waarom doe je wat je 

doet?
 �  Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen vanuit 

missie en visie
 �  Kennis delen met elkaar en gebruikmaken van elkaars 

talenten
 �  Intervisie en feedback als instrument; systematisch 

 inzetten
 �  Ontwikkelen van leerdoelen op leerkrachtniveau, 

 bijstellen van het pop in relatie tot talentontwikkeling
•	 	Kind
 �  Kind staat centraal (zie missie en visie) en dit gezamenlijk 

uitdragen
 �  Systeem aanpassen aan het kind
 �  Leren leren, meervoudige intelligentie zichtbaar maken 

en anders naar kinderen kijken
 �  Ontwikkelen van persoonlijke leerdoelen per kind

Apollo
•	 	Grote lijnen volgen, niet de waan van de dag
•	 	Iedere dag weer starten met een stap naar de stip op  

de horizon
•	 	‘Help mij het zelf te doen’ 
 �  Visie en missie met elkaar helder hebben
 �  Tools aanreiken (competenties)
 �  De vonk geven
 �  Voorbeeldrol, good practices uitdragen
 �  Wederzijds vertrouwen: fouten mogen
 �  Gezamenlijkheid en commitment
 �  Geloof in jezelf

Lorentzschool
•	 	Aandacht
•	 	In dialoog
•	 	Eigenaarschap
•	 	Duidelijkheid in verwachtingen
•	 	Learn how to learn
•	 	Samenwerking
•	 	Open pagina’s voor toekomstige ideeën
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Woutertje Pieterse
•	 	Wat zaaien we en kweken we verder op?
•	 	Het bevorderen van de samenwerking tussen de 

 leerkrachten (één voor allen, allen voor één)
•	 	Coöperatief leren
•	 	Vertrouwen in kind, ouders en collega’s
•	 	Verantwoordelijkheid = samenwerking

De Brug, Houtmarkt en de Vlieger
•	 	Meer investeren in en op 
 �  Teamtime op inhoud
 �  Persoonlijk vakmanschap
 �  Collegiale consultatie, ook op leiderschapsniveau
 �  Initiatieven stimuleren
 �  Het voeden van autonomie
 �  Geloof in mogelijkheden en kansen
 �  Delen van succes
 �  Geduld: temporiseren, acceptatie van processen
•	 	Leiderschap 
 �  Cirkel van invloed benutten en waar mogelijk vergroten 

voor de positionering van speciaal (basis)onderwijs
 �  Strategisch handelen

Merenwijkschool
•	 	Vertrouwen (monitoring taakbeleid?)
•	 	Autonomie voor kinderen en leerkrachten
•	 	Teamtime
•	 	Meer sparren, meer leren van elkaar
•	 	Blijvend lerend opstellen
•	 	Waar wil je als school naartoe? Speerpunt visie en focus
•	 	Leertijd: anders mee omgaan
•	 	Controle – nakijken, kan dit anders?
•	 	Volgend – meedenken in het MT (wisselende leerkrachten)

Lucas van Leyden
•	 	Vertrouwen uitstralen naar leerkrachten, personeel, kinde-

ren, ouders en jezelf (vice versa)
•	 	Tijd creëren om met elkaar te praten over onderwijs (Teamtime)
•	 	Visie concretiseren, expliciteren en visualiseren
•	 	Scholing is belangrijk
•	 	Creatief nadenken: groepsvormen
•	 	Kinderen zelf doelen laten stellen
•	 	Leren van elkaar, ook tussen scholen (PROOLeiden)
•	 	Geen methodeslaaf, zelf materiaal maken

Orion
•	 	Een coöperatieve organisatievorm: organisch geheel 
•	 	Leiderschapsteam bestaat uit directeur-teamleider,  

ortho, IB’er, schoolpsycholoog, wisselende teamleden  
en adjunct-directeur

•	 	Vertrouwen! In iedereen, op alle lagen
•	 	Eigenaarschap bij kinderen (leerlingenraad en eigen doelen 

stellen)
•	 	Reflectie: eerlijk en authentiek vormt basis om zo te  

kunnen werken
•	 	Hoge doelen stellen; idealen kunnen bereikt worden –  

richt je op de sterren

•	 	Warrior of the human spirits
 �  Strijdbaar
 �  Idealen
 �  Bevlogenheid
 �  Visie
 �  Geen papieren tijgers
•	 	‘Orion’ wijst ons de weg: voorleven en voordoen

Opbrengsten van deze reis op bestuursniveau

Lemniscaat kun je vergelijken met de krakeling. Kennelbuller dat 
is een cirkel die ergens begint en steeds groter wordt. Binnen 
organisaties is het lastig om het gaande te halen en waar begin 
je dan? De beweging van beneden naar boven is een kansrijke. 
Gooi het niet overboord en realiseer je dat je het niet bij het 
oude wilt houden. Als je over verandering praat dan moet je 
niet te algemene woorden kiezen. Termen als verbinden zijn 
hele goede woorden, want die laten de organisatie groeien. Het 
zijn niet de gebouwen. Blijf ze samen bedenken en blijf ze doen. 
Je moet er een foto van kunnen maken. Hoe zou je ‘verbinden’ 
fotograferen? 

Enkele ideeën worden besproken: 

•	 	Stuur volgende week een beeld van je organisatie. Delen met 
anderen als een soort opmaat naar andere zaken.

•	 	Intervisie bij themamiddagen (Eveline maakt tekening). 
•	 	Delen, versterken, leren en aandacht (bijvoorbeeld binnenplein).
•	 	Vliegeren met Thalea is er mogelijkheid tot verbinding?
•	 	Peter stelt voor om intervisie op directieniveau te organi-

seren (bijvoorbeeld als voorbereiding op BOD’s als input en 
hoe neem je dat bijvoorbeeld mee naar de directiekring om 
als één kracht uit te komen).

•	 	Marion wil graag thema’s bespreken die we in Finland heb-
ben gezien (Jacques noemt een inspiratiegroepje die vanuit 
het Finse denken te kijken naar dingen we kunnen gebruiken 
voor input van verbetering).

•	 	Visiteren op verschillende disciplines en de verschillende 
 scholen. Totale lerende organisatie. Wie weet kunnen we dat 
over twee jaar starten (denken in leerkringen noemt Jacques).

•	 	Gejat idee van Ger: talenten inzetten voor elkaars scholen. 
Stel het organiseren van een studiedag… win win.

We hebben het over dezelfde dingen, voordat we wat doen 
moet je een grondslag kunnen leggen. En daar moet je foto’s van 
kunnen maken. Kadergestuurd of regelgestuurd?

We gaan op weg naar een andere vormgeving door de komende 
tijd met elkaar de dialoog te voeren. En dat zullen ontmoetingen 
zijn op verschillende manieren. De inspiratie nemen we mee uit 
het Finse: vertrouwen en dialoog.
Er zit een klein risico in het verhaal. Alles wat in beweging wordt 
gebracht, vraagt om nieuw evenwicht. Geef nieuwe ideeën 
ergens een plek. Denk eraan: thuis zijn de spruitjes er weer. Jij 
komt thuis maar zij zijn niet weggeweest. Jij komt op school en 
op school zijn ze niet weggeweest… Houd dat in gedachten!
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2 De reis van de leerkrachten (april 2014)

Van 6 t/m 12 april 2014 maakten wij, 32 leerkrachten van de 
verschillende PROOeiden scholen, een studiereis naar Finland. 
Na een intensief en opbrengstrijk programma formuleerden we 
aanbevelingen aan PROOLeiden vanuit Fins denken. 

Op de pagina’s hierna worden onze aanbevelingen en adviezen 
weergegeven. Samen met de andere ‘flappen met opbrengsten’ 
vormen ze een (kans)rijk pakket.  

Brede School Merenwijk  Ingrid van Zoest & Jacqueline van Vuren
Telders Santje Couprie & Patrick Geirnaert
Arcade Marion Brakema & Manon Groen
Houtmarkt Pia Nicholson & Loes Brugman
Dukdalf Anneke van Dijk & Martijn Verkaar
Meerpaal Ineke Meijer
Stevenshof Katja Koppers
Woutertje Pieterse  Ary van den Broek, Suzanne den Boeft 

& Miranda Wassink
Lorentz  Irene Tegelaar, Yvonne v.d. Niet  

& Paula Combee
Morskring Meike de Goeij & Nynke Tesselaar
PI de Brug Atie de Ruijter & Lindy ten Raa
Viersprong Claudia Hoek & Claudia Schulte
Lucas van Leijden  Claudy Luiten, Jeannet Weenink  

&  Willem Dijkdrent
Orion Simone Faber & Chantal de Vries
Anne Frank  Monique van Tilburg, Ingrid Baart  

& Corrie van Dijk

 Henk Frenken, reisleider
 Jacques Verheijke, reisleider

Gedeelde opbrengsten reis directies (2013)  
en reis leerkrachten (2014)

SAMENWERKEN en LEREN
•	 	Leren van elkaar
•	 	Samen ontwikkelen, voorbereiden, evalueren en doelstellen
•	 	Kennis delen met elkaar
•	 	Meer gebruik van elkaars kwaliteiten
•	 	Werken met expertteamleden
•	 	Lerende organisatie
•	 	Teamtime
•	 	Gezamenlijkheid en commitment
•	 	In dialoog
•	 	Coöperatief leren
•	 	Creatief nadenken: groepsvormen
•	 	Collegiale consultatie, ook op leiderschapsniveau
•	 	Tijd creëren voor intervisie
•	 	Intervisie en feedback als instrument systematisch inzetten
•	 	Eigenaarschap
•	 	Learn how to learn
•	 	Samenwerking

PROFESSIONELE CULTUUR
•	 	Openheid
•	 	Ruimte voor initiatieven
•	 	Verantwoordelijkheid nemen en geven
•	 	Open mind niveau (niet denken voor een ander)
•	 	Doel: sturen op inhoud, proces, ankers, vieren met elkaar
•	 	Blijvend lerend opstellen
•	 	Open pagina’s voor toekomstige ideeën
•	 	Persoonlijk vakmanschap
•	 	Verantwoordelijkheid = samenwerking

VERTROUWEN
•	 	Eigen persoonlijke leerdoel voor leerkracht en leerling
•	 	Authentiek leiderschap (de waarheid spreken, leiden vanuit 

het hart, stevige ruggengraat, moedig zijn, zorgen voor jezelf, 
bouwen van teams en creëren van gemeenschappen, wer-
ken aan zelfkennis)

•	 	Vertrouwen in kind, ouders en collega’s
•	 	Reflectie: eerlijk en authentiek vormt basis om zo te kunnen 

werken
•	 	Less is more

MISSIE EN VISIE 
(Een missie is waarvoor we staan, een visie is waarvoor we gaan).
•	 	Bewust worden van je curriculum: waarom doe je wat je 

doet?
•	 	Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dragen vanuit 

missie en visie
•	 	Voorbeeldrol: good practises uitdragen
•	 	Systeem aanpassen aan het kind
•	 	Teamtime op inhoud
•	 	Het voeden van autonomie
•	 	Initiatieven stimuleren
•	 	Geloof in mogelijkheden en kansen
•	 	Delen van succes
•	 	Waar wil je als school naartoe? Speerpunt en focus
•	 	Anders omgaan met leertijd
•	 	Visie concretiseren, expliciteren en visualiseren
•	 	Scholing is belangrijk
•	 	Geen methodeslaaf
•	 	Hoge doelen stellen: idealen kunnen bereikt worden, richt je 

op de sterren
•	 	Warrior of the human spirits: strijdbaar, idealen, bevlogen-

heid, visie en geen papieren tijgers


