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Inleiding

Enthousiast en trots presenteren wij als Stichting 
Protestants-Christelijk Basisonderwijs Amersfoort 
ons Strategisch beleidsplan voor de komende 
vier jaar.

De manier waarop het tot stand gekomen is laat 
zien hoe we de komende periode willen gaan 
werken. We hebben onze leerkrachten, onze 
schoolleiders, onze ondersteunende medewer-
kers en de GMR en de RvT gevraagd wat zij, 
vanuit hun (dagelijks) werk, vonden dat in het 
nieuwe plan zou moeten staan. We zijn samen 
naar studiebijeenkomsten geweest en hebben 
samen gebrainstormd. Ieder heeft haar of zijn 
deskundigheid en creativiteit ingebracht, ieder 
heeft zich opengesteld om te leren. En zo zijn we 
uiteindelijk tot dit plan gekomen.

Het sluit aan bij ontwikkelingen in de samenle-
ving en het onderwijs, net als het vorige beleids-
plan. Zodoende komt het niet totaal nieuw uit de 
lucht vallen. We bouwen voort op elementen uit 
het vorige plan. Nog steeds willen we kinderen 
in hun kracht zetten, hun potentieel tot bloei 
brengen en hen voorbereiden op het vervolgon-
derwijs en op een plaats in de samenleving (wat 
vooral sociale en emotionele vorming vraagt) en 
in de maatschappij (wat economische vaardighe-
den vraagt). Daarnaast streven we naar verdere 
professionalisering van alle medewerkers. Op 
grond van bepaalde ontwikkelingen in de samen-
leving en in het onderwijs kiezen we nu echter 
voor een ander perspectief: we benaderen ons 
werk niet meer vanuit de randvoorwaarden (de 
‘domeinen’ in het vorige plan), maar vanuit de 
hoofdrolspelers (leerling, leerkracht, schoolleider 
en omringende gemeenschap – thema’s 1,2, 4 en 
5) en de manier waarop ze ieder op hun eigen 
manier een bijdrage leveren aan het onderwijs-
proces (de cultuur van de organisatie – thema 3). 
Zo zijn we gekomen tot onze vijf ‘groeithema’s’ 
voor de komende vier jaar.

In vijf aparte hoofdstukken werken we deze 
groeithema’s uit. Elk hoofdstuk besluiten we 
met concrete ambities. Voorafgaand aan die 
vijf hoofdstukken beschrijven we in een ‘kader-
hoofdstuk’ de ontwikkelingen in samenleving en 
onderwijs die wij belangrijk vinden, waarvoor wij 
oog willen hebben en waarop we willen reageren, 

en introduceren we de ideeën en begrippen die 
richting zullen geven aan onze manier van werken 
én groeien voor de komende vier jaar – natuurlijk 
in samenhang met de missie, visie en doelstellin-
gen van onze stichting.

Kernbegrippen van dit nieuwe plan zijn lef, ruimte 
en verantwoording. Hoe die drie samenhangen 
zal duidelijk worden in het kader-hoofdstuk.

Wie het kader-hoofdstuk leest, zal zich realiseren 
dat we met ons allen voor een cultuuromslag 
staan. Zo’n omslag kan onzekerheid en onrust 
geven, ook al is het plan geschreven om ervaren 
knelpunten in de uitvoering van onze kerntaak te 
verhelpen. We hopen en verwachten echter dat 
de nieuwe werkwijze ons zozeer zal inspireren dat 
we de komende periode vol vertrouwen tege-
moet gaan. We vertrouwen erop dat de nieuwe 
werkwijze ons energie zal geven, dat werkdruk 
weer verandert in werkplezier, en dat we mo-
gelijke onrust en onzekerheid verwelkomen als 
voorbodes van hervonden vitaliteit.

Naast ieders – zeer gewaardeerde – inbreng 
willen we vier inspiratoren met name noemen: 
Gert Biesta (onder meer hoogleraar Opvoeding 
en onderwijs bij het Department of Education 
of Brunel University, London), voor zijn vertaling 
van theoretische begrippen naar onze praktijk, 
Marcel van Herpen (oprichter en medewerker 
van het NIVOZ), voor zijn professionele bevlo-
genheid, onder meer uitgewerkt in het manifest 
Ik de leraar, Edith Hooge (bijzonder hoogleraar 
Multi-level governance van onderwijsorganisaties, 
Tilburg University), vanwege haar essay Hoge 
verwachting, vrije uitvoering, stevige sturing, en 
Suzan Koning (Christelijk Pedagogisch Studiecen-
trum) voor haar altijd prikkelende blogs.

We besluiten deze inleiding, vanuit ‘verantwoor-
ding’ en in de geest van gedeeld leiderschap, 
met de ondertekening van de directeur-bestuur-
der van onze stichting:

Anneke Boswinkel MBA-ME
Amersfoort, november 2015
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Kader

Grondslag en missie

De scholen van de Stichting Protestants-Christe-
lijk Basisonderwijs Amersfoort vinden de ideële 
basis voor hun handelen en de inhoud van hun 
onderwijs in de grondslag en het doel van de 
stichting: het bieden van kwalitatief goed onder-
wijs op protestants-christelijke grondslag. Vanuit 
een christelijke levensovertuiging kunnen de leer-
krachten geloof, hoop en liefde aan de leerlingen 
voorleven, én overbrengen: levensbeschouwelijke 
vorming maakt deel uit van het lesprogramma. 
Zo worden vorm en inhoud van onze identiteit 
zichtbaar in de dagelijkse schoolpraktijk.

De missie van de stichting is als volgt verwoord:
Wij als stichting PCBO Amersfoort willen – van-
uit de christelijke inspiratie – kinderen op onze 
scholen uitdagen zich veelzijdig en optimaal te 
ontwikkelen, waarbij we het unieke in ieder kind 
respecteren. Wij willen dat kinderen hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig,  
kritisch en respectvol leren samen te leven.  
Op onze scholen is aandacht voor elkaar en  
worden onze medewerkers uitgedaagd zich  
verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Samenleving en onderwijsveld

Omdat wij kinderen willen voorbereiden op hun 
toekomst, zowel op hun leven als individu als 
op hun leven in de samenleving, willen wij ons 
onderwijs ook afstemmen op ontwikkelingen in 
de samenleving. Deze verandert in de 21e eeuw 
steeds meer van een kennis- naar een netwerk-
samenleving, waarin de netwerken bovendien 
voortdurend van samenstelling wisselen en men-
sen al snel van meerdere netwerken deel uitma-
ken. Natuurlijk heb je voor die moderne samenle-
ving nog steeds kennis in je bagage nodig, maar 
je moet zeker ook beschikken over vaardigheden 
waarmee je in die netwerken kunt meedraaien.

Goed onderwijs richt zich dan ook op drie ter-
reinen: kwalificatie, subjectivering en socialisatie 
(Biesta). Met andere woorden: leerlingen maken 
zich kennis en vaardigheden eigen en ze leren 
hoe ze goed mens kunnen zijn en goed kunnen 
samenleven. Of nog concreter: ze leren lezen, 

schrijven, rekenen enzovoort, maar ook wie ze zijn 
en willen en kunnen worden, en hoe ze op school 
samen een klas vormen, en thuis bij een gezin 
horen, en buiten bij een buurt, een stad, een land, 
een samenleving, en daarin kunnen meedoen.

Die samenleving vindt onderwijs belangrijk, en 
voert er een doorgaand debat over. Daarin ligt 
de nadruk sterk op excellentie. Minder luid klinkt 
de oproep te waken voor uitval en uitsluiting van 
kinderen die niet zonder meer aan deze verwach-
ting kunnen voldoen. Onderwijskundigen wijzen 
in dit verband op de noodzaak oog te hebben 
voor pluraliteit, en moedigen leerkrachten aan 
hun onderwijsaanbod te diversifiëren. Het zal  
de sociale cohesie in de klas, als afspiegeling  
van de samenleving, bevorderen.

Die gewenste hoge kwaliteit moet natuurlijk 
gemonitord en gemeten worden, wat gaandeweg 
een enorme hoeveelheid regels en standaar-
den en protocollen heeft opgeleverd, en een 
uitgebreide systematiek om vorderingen van 
leerlingen te volgen en te toetsen. Werkers in het 
onderwijsveld zuchten steeds luider onder wat 
zij meer en meer ervaren als een administratieve 
last. En ze krijgen bijval uit academische hoek: 
onderwijs kent vele facetten, en daarvan kun je 
maar een deel meten, aldus Biesta. Hooge vat 
het zo samen: ‘hoge ambities’ maar ‘een schrale, 
enge blik op onderwijs’.

Tegen die meetmanie in is er een beweging ont-
staan van leerkrachten die ruimte claimen om hun 
vak (weer) in autonomie te kunnen uitoefenen. 
Op dat punt worden ze gesteund door onder-
wijskundigen, die bevestigen dat een teveel aan 
regels en protocollen het professioneel handelen 
uitholt. Zij moedigen leerkrachten aan zelf te 
blijven denken en het lef te hebben hun eigen 
keuzes te maken. Ze benoemen die nieuwe  
attitude met verschillende termen (professio-
neel gezond verstand (Hooge), professionele 
tact (Van Herpen) en professionele virtuositeit 
(Biesta). Maar allemaal koppelen ze deze attitude 
aan twee voorwaarden: voor die ruimte worden 
twee dingen terugverwacht, namelijk kwaliteit en 
verantwoording. Om kwaliteit te kunnen leveren 
moet de leerkracht-professional blijven studeren, 
altijd een onderzoekende instelling behouden. 

Verantwoording zullen leerkrachten vanuit hun 
vakkundigheid zonder meer kunnen geven, en  
zij zullen die ook graag willen geven.

Visie en groeithema’s

Uiteraard volgen wij de discussies in de samen-
leving en de tendensen in het onderwijsveld.  
We herkennen de aandachtspunten en willen die 
graag, toegespitst op onze situatie, verwerken 
in ons strategisch beleidsplan. De visie waar-
door we ons de komende periode willen laten 
inspireren omvat de begrippen lef, ruimte en 
verantwoording. We willen de komende vier jaar 
focussen op vier groepen spelers in onze orga-
nisatie en om dat allemaal samen te brengen, 
stellen we een genuanceerde aanpassing in de 
organisatiecultuur voor. We presenteren ons plan 
in de vorm van vijf thema’s, die we groeithema’s 
hebben genoemd, omdat we op die terreinen 
in de komende vier jaar een ontwikkeling willen 
bewerkstelligen én onszelf willen ontwikkelen.

De groeithema’s zijn:

het kind als eigenaar van het eigen leerproces

de leerkracht als vakbekwaam allrounder

de organisatiecultuur ontwikkeling-stimulerend 
en geïnspireerd door gedeeld leiderschap

de schoolleider als onderwijskundig leider

de school als ontmoetingsplaats

In de komende vijf hoofdstukken werken we 
deze thema’s verder uit en concretiseren we ze 
in ambities. In deze paragraaf expliciteren we de 
dwarsverbanden tussen de thema’s. Het begrip 
gedeeld leiderschap zorgt daarbij voor samenhang.

In het vorige SBP speelde ‘het Rijnlands model’ 
een belangrijke rol. ‘Scholen, meer in het bijzon-
der personeelsleden, worden zelf verantwoorde-
lijk voor het halen van strategische doelen’, om-
dat ‘zelf verantwoordelijkheid kunnen en mogen 
dragen immers zoveel meer motiveert’. Voor de 
komende periode kiezen we binnen dat model 

voor een iets ander perspectief op verantwoor-
delijkheid en focussen we op eigenaarschap en 
verantwoording afleggen. Dat laatste zagen we al 
als voorwaarde voor ruimte, maar het speelt, met 
eigenaarschap, ook in gedeeld leiderschap.

Gedeeld leiderschap is een bijzondere vorm van 
leiderschap. Doorgaans wordt leiderschap gezien 
als een eigenschap van een persoon (iemand is 
een geboren leider) of als een rol die iemand op 
zich genomen heeft. Bij gedeeld leiderschap is er 
geen sprake meer van die binding met één per-
soon, gedeeld leiderschap is namelijk een proces 
– je zou kunnen zeggen: ‘leiderschap gebeurt’. 
Leiderschap wordt gedeeld als mensen samen 
denken en handelen, als ze elkaar leiden naar het 
bereiken van doelen (of die nu individueel of ge-
meenschappelijk zijn) en als ze de verantwoorde-
lijkheid voor het proces delen. Bewust en actief 
verantwoordelijkheid nemen maakt ieder groeps-
lid tot eigenaar van het proces. Het spreekt voor 
zich dat in zo’n proces communicatie, het profes-
sionele gesprek, heel belangrijk is.

Het concept van gedeeld leiderschap is ontstaan 
in samenhang met de al genoemde netwerk-
samenleving, waarin steeds vaker collectieven 
van zelfstandigen samen een project oppakken 
en als dat is afgerond weer uitwaaieren naar 
andere projecten, waaraan ze weer met anderen 
samenwerken. Waar leiderschap als eigenschap 
en als rol nog sterk associëren met hiërarchische 
verhoudingen, wordt gedeeld leiderschap ge-
kenmerkt door gelijkwaardigheid, wisselwerking, 
samenwerking en wederkerigheid.

Daarbij kan het beeld van een danspaar ver-
helderend zijn. Zo’n paar bestaat uit een leider 
en een volger, maar zowel voor henzelf als voor 
de toeschouwer dansen ze de mooiste dans, 
wanneer de leider luisterend leidt, en de volger 
inspirerend volgt. Met dat beeld voor ogen kan 
gedeeld leiderschap ook heel goed worden  
toegepast op onze onderwijspraktijk:

•  We willen dat de kinderen eigenaar zijn van 
hun eigen leerproces en dat leerkracht en leer-
ling partners worden, in dat proces van onder-
wijzen zijn leerling en leerkracht samen leider.
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•  We willen dat de organisatiecultuur ontwik-
keling stimuleert – in de klaslokalen is dat de 
ontwikkeling van de kinderen, in de organi-
satie daaromheen de ontwikkeling van alle 
medewerkers. En zoals kinderen niet alleen 
kennis opdoen uit klassieke en moderne 
leermiddelen, maar ook leren van hun omgang 
met elkaar en met hun leerkracht, zo leren wij 
als medewerkers niet alleen van onze nascho-
ling, studiedagen en workshops, maar ook in 
ons samen werken, in ons contact met elkaar 
als we ‘elkaar leiden naar het bereiken van 
doelen’ – gedeeld leiderschap dus ook daar.

•  In een organisatie die gekozen heeft voor 
gedeeld leiderschap, mogen schoolleiders 
samen met hun team invulling geven aan het 
leiderschap, maar evengoed samen met de 
directie van de stichting – als een afspiegeling 
van het gedeelde leiderschap van leerkracht 
en leerling.

•  We willen dat de school een ontmoetings-
plaats is, voor de ouders  van de kinderen, 
voor alle ketenpartners en voor de wijk waarin 
de school staat. Ook dat kun je zien door de 
bril van het gedeelde leiderschap: alle ont-
moetingen in de school kun je vergelijken met 
de samenwerking van ‘co-creatieven’ – om in 
de terminologie te blijven van zelfstandigen 
die gezamenlijk een project tot een goed 
einde brengen.

Met de organisatiecultuur geherdefinieerd in 
termen van gedeeld leiderschap, bevinden 
leerkrachten, schoolleiders en bestuurder zich 
in een nieuw inspirerend netwerk, een netwerk 
dat ruimte laat voor lef. Waarin ieder de eigen 
taken professioneel uitvoert en zich daarvoor kan 
verantwoorden, en we in het contact met elkaar 
leren en ons ontwikkelen – wat uiteindelijk onze 
kernactiviteit weer ten goede komt.

Rapportage en verantwoording

Algemene directie, directies en medewerkers 
stafbureau hebben gezamenlijk de vijf groei-
thema’s met de bijbehorende ambities geformu-
leerd. De schoolleiders van de afzonderlijke scho-

len werken, in samenspraak met hun teamleden, 
elk in een eigen Schoolbeleidsplan 2015-2019 uit 
hoe zij deze collectieve ambities op hun school 
zullen gaan bereiken. Sommige scholen zullen op 
bepaalde punten sneller gaan dan andere. Elke 
school stelt zijn eigen prioriteiten in het behalen 
van de doelen – die ruimte hebben de scholen.

Verantwoording aan ouders en personeelsleden 
wordt afgelegd via de medezeggenschapsraden: 
dit Strategisch beleidsplan is besproken met de 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, 
de Schoolbeleidsplannen worden besproken  
met de Medezeggenschapsraden van de scholen.  
Via tevredenheidsonderzoeken die zullen worden 
afgenomen onder kinderen, ouders en medewer-
kers, houden we – op school- en op stichtingsni-
veau – zicht op het behalen van de doelen.

Over het bereiken van de doelen op school-
niveau leggen de schoolleiders drie keer per  
jaar verantwoording af aan de algemene  
directie. Jaarlijks vindt er tussen deze partijen 
een managementgesprek plaats. Conform de  
managementstructuur van PCBO Amersfoort  
legt de directeur-bestuurder verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. Dit gebeurt onder 
andere in managementrapportages.



‘  We willen de kinderen op 
onze scholen kennis en 
vaardigheden leren.’

Groeithema 1

Het kind als eigenaar van 
het eigen leerproces
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We willen de kinderen op onze scholen kennis 
en vaardigheden leren. Het eerste groeithema 
van dit strategisch beleidsplan richt zich op die 
kernactiviteit. We willen dat leerproces namelijk 
vormgeven met ieder individueel kind samen.

Hier zitten twee gedachtes achter:
•  Het geleerde beklijft beter wanneer het kind 

het zelf wil weten, dan wanneer de juf of de 
meester zegt dat je het moet weten.

•  Ook van het proces van samen vormgeven zelf 
leren de kinderen.

Want in een samenleving als de onze, die steeds 
meer een netwerksamenleving wordt, moeten 
kinderen (naast lezen schrijven rekenen enzo-
voort) ook de vaardigheden aangeleerd krijgen 
waarmee ze in die samenleving actief mee kun-
nen (blijven) doen. Bovendien, de samenleving 
verandert zo snel dat je, om haar te kunnen blij-
ven bijbenen, permanent moet blijven leren. Ook 
daarvoor moeten kinderen worden toegerust.

Dus we leren ze de basisvaardigheden, en we 
leren ze leren en studeren (wat ze aan wereldori-
entatie enzovoort al oefenen), maar daarnaast 
willen we ze specifieke nieuwe vaardigheden voor 
de nieuwe tijd leren (zogenaamde 21e-eeuwse 
vaardigheden):

•  digitaal competent zijn (kunnen omgaan met 
ICT, op internet informatie kunnen verzamelen 
en wegen, en mediawijs zijn)

•  kritisch kunnen denken (een eigen visie of 
mening kunnen formuleren en onderbouwen) 

•  probleemoplossingsvaardig zijn (een probleem 
kunnen (h)erkennen en er een oplossing voor 
kunnen verzinnen)

•  nieuwsgierig en creatief zijn (nieuwe ideeën 
kunnen bedenken en die kunnen uitwerken)

•  kunnen communiceren en samenwerken (een 
boodschap kunnen overbrengen en ontvan-
gen, en samen met anderen een doel kunnen 
bereiken en die anderen daarbij aanvullen en 
ondersteunen)

•  sociaal en cultureel vaardig zijn (kunnen leven 
en werken met mensen van verschillende ach-
tergronden)

Dit zijn precies de vaardigheden waarop een 
beroep wordt gedaan bij het samen vormgeven 
van het eigen leerproces. Zo vraagt leerdoelen 
formuleren en een leerarrangement samenstellen 
om probleemoplossingsvaardigheid en kritisch 
kunnen denken. En wanneer een leerling met 
dat arrangement aan de slag gaat, zal hij creatief 
moeten zijn, zal zij moeten communiceren en sa-
menwerken, zullen zij hun digitale geletterdheid 
nodig hebben en steeds verder uitbreiden.

Zo komen we tot het eerste thema waarin we wil-
len groeien:
  
Het kind is eigenaar van zijn of haar leerproces.
... met de bijbehorende ambities:

1.  Kinderen formuleren hun eigen leerdoelen.
2.  Kinderen ontwerpen samen met leerkrachten 

een leerarrangement. 
3.  Kinderen realiseren samen met anderen  

een doel.
4.  Kinderen gebruiken ICT effectief, efficiënt  

en verantwoord.

Natuurlijk speelt de leerkracht in dit proces een 
cruciale rol. Want, zoals Marcel van Herpen zegt, 
‘Het kind is van zichzelf, maar heeft anderen 
nodig om zichzelf te ontwikkelen.’ De leerkracht 
houdt dus oog voor wat het kind nodig heeft. 
Geeft geen instructie als hij weet dat het kind iets 
al weet. Geeft het kind wat het nodig heeft, ook 
als dat soms iets anders is dan waarom het had 
gevraagd, omdat zij vanuit haar professionaliteit 
weet wat het juiste is. Opnieuw met Van Herpen: 
‘Geef kinderen de vrijheid, waar ze de verant-
woordelijkheid voor kunnen dragen.’ 

Het gaat bij groeithema 1 om de betrokkenheid 
van de kinderen, maar de leerkracht is even be-
langrijk. Hij is dan ook de focus van groeithema 2.
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Groeithema 2

De leerkracht als vakbekwaam 
allrounder
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Onze leerkrachten hebben voor hun vak gekozen 
omdat ze zich geen belangrijker werk kunnen 
voorstellen en geen werk dat meer voldoening 
geeft. Kinderen helpen te worden wie ze kunnen 
zijn, hun leren met anderen samen te leven, en 
hen helpen zich kennis en vaardigheden eigen 
te maken waarmee ze verder kunnen op hun 
onderwijspad – hun werk is samen te vatten met 
het al genoemde trio subjectivering, socialisatie 
en kwalificatie. Ze zijn opgeleid tot vakbekwame, 
niet aan één leerjaar gebonden allrounders, en 
beschikken daarnaast allen over individuele spe-
cialisaties. In hun werk ontwikkelen zij ten slotte 
gaandeweg veel praktische wijsheid – de eerder 
genoemde professionele virtuositeit.

Dankzij deze bagage zijn onze leerkrachten in 
staat om elk kind te zien zoals het is, en te wer-
ken met de talenten en behoeften van elk kind. 
En per kind te differentiëren als zij met dat kind 
het (in groeithema 1 genoemde) leerarrangement 
bepalen. Zo kan elk kind zijn of haar talenten 
optimaal ontplooien, alle potenties zijn immers 
nodig, net als in de samenleving. Zo voorkomen 
de leerkrachten bovendien uitval en zijn zij voor 
hun leerlingen een voorbeeld tegen buitenslui-
ting: iedereen hoort erbij.

We vinden het heel belangrijk dat de leerkrach-
ten werken in verbondenheid met de kinderen, 
dat ze het perspectief van de kinderen weten te 
nemen, dat ze kinderen uitdagen, aanmoedigen 
en bevestigen, en dat ze hun duidelijk maken dat 
fouten maken mag. Een onderzoekende hou-
ding is zoveel belangrijker dan een 10. Dankzij 
die relatie kunnen leerkrachten de kinderen de 
autonomie geven die ze aankunnen, en vaker een 
stapje terug doen: ‘100% beschikbaar, maar niet 
voor alles nodig’. (Van Herpen)

ICT kan daarbij zowel voor de kinderen als voor 
de leerkrachten een zeer behulpzaam leermiddel 
zijn. Kinderen kunnen zelfstandig of in groepjes 
aan hun leerdoelen werken waar dat voorheen 
klassikaal ging. De leerkrachten spelen hierdoor 
tijd vrij, die ze aan individuele kinderen kunnen 
besteden. Zoals leerkrachten ruimte willen voor 
hun professionele handelen, zo varen lerende kin-

deren wel bij passende autonomie.
In de komende periode gunnen we onze leer-
krachten die ruimte, en we vertrouwen erop dat 
we er kwaliteit voor terugkrijgen. Van methoden-
uitvoerders worden zij ontwerpers van een uit-
dagende leeromgeving, waarin zij de leerlingen 
ondersteunen en faciliteren. ‘Leren aan’ wordt zo 
‘leren met’.

Leerkrachten kunnen op deze nieuwe manier wer-
ken wanneer zij zichzelf blijven voeden met studie 
– vanuit eenzelfde onderzoekende houding die 
ze bij hun leerlingen stimuleren – en het ‘profes-
sionele gesprek’ (Van Herpen, Hooge). Wanneer 
zij, met andere woorden, hun ervaringen, ge-
voelens en zorgen blijven delen met collega’s en 
leidinggevenden, én met ouders en leerlingen. 
Wanneer zij, dankzij studie, op de hoogte blijven 
van de theoretische kaders van het onderwijs-
veld, kunnen zij verantwoord ‘loslaten’ én uitleg-
gen waarom zij bepaalde keuzes maken. ‘Wie 
zich goed kan verantwoorden, hoeft minder te 
discussiëren.’ (Van Herpen). Het professionele ge-
sprek zal op die manier het onderwijs op de hele 
school ten goede komen.

Zo komen we tot het tweede thema waarin we 
willen groeien:

De leerkracht is een vakbekwaam allrounder.
... met de bijbehorende ambities:

1. De leerkracht in relatie tot de leerling:
 -  Een leerkracht bij wie de relatie met het 

kind voor het leerresultaat komt.
 -  Een leerkracht die ontwerper is van leerstof 

in een uitdagende leeromgeving.

2. De leerkracht in relatie tot de organisatie:
 -  Een leerkracht die samen met collega’s het 

onderwijs van de school verder ontwikkelt.
 -  Een leerkracht die ICT efficiënt en effectief 

gebruikt.

Met die tweede ambitie komen we als vanzelf  
op groeithema 3, de organisatiecultuur.

‘ Onze leerkrachten hebben voor 
hun vak gekozen omdat ze zich 
geen belangrijker werk kunnen 
voorstellen’



‘ Wie het weet mag  
het zeggen.’

Groeithema 3

Een ontwikkeling-stimulerende 
organisatiecultuur, geïnspireerd 
door gedeeld leiderschap

Strategisch Beleidsplan PCBO Amersfoort  2015 - 2019

Als we zeggen dat de cultuur van onze orga-
nisatie ontwikkeling stimuleert, dan geldt dat 
natuurlijk voor wat in alle klaslokalen gebeurt, 
maar ook voor de organisatie die daaromheen is 
opgezet om die kernactiviteit mogelijk te maken. 
Een onderzoekende houding is binnen onze 
organisatie een karakteristiek van alle medewer-
kers. Zoals leerkrachten permanent studeren, zo 
kunnen alle medewerkers van elkaar leren, leren 
in het contact met elkaar. Niet top down, in een 
hiërarchische verhouding, maar interactief, in een 
wederzijdse uitwisseling – net zoals in de klassen 
(zie groeithema’s 1 en 2).

Een ander kenmerk van onze organisatiecultuur – 
en dit past bij de ruimte die we onze leerkrachten 
gunnen – is dat we denken in mogelijkheden en 
oplossingen, niet werken met een overmaat aan 
regels. En zoals in de klaslokalen de leerkrachten 
faciliteren en ondersteunen, zo werken in onze 
organisatie alle medewerkers ook ondersteunend 
en faciliterend.

Het derde kenmerk van onze organisatiecultuur is 
misschien wel het meest fundamentele: we laten 
ons inspireren door het concept van gedeeld 
leiderschap. Zulk leiderschap is een proces 
waarin de spelers de verantwoordelijkheid voor 
het te bereiken doel delen en elkaar daarnaartoe 
leiden. Niet meer: de baas moet het zeggen, 
maar: wie het weet mag het zeggen – hier over-
lapt gedeeld leiderschap met van elkaar leren. 
Niet meer een organisatie met een hiërarchische 
structuur, maar een netwerk met actoren. Waarin 
autoriteit niet meer zonder meer gegeven is met 
iemands positie of rol, maar veel meer wordt 
erkend op basis van iemands inspirerend-zijn 
voor anderen – en dat kan iedereen op een goed 
moment zijn! In een dergelijke organisatie verant-
woord je je niet omdat het moet, maar omdat je 
dat wilt, zowel vanuit je vakkundigheid, als vanuit 
je ‘eigenaarschap’ van een taak. In een dergelijke 
organisatie voelen medewerkers zich onderling 
verbonden, opnieuw een afspiegeling van wat in 
de klassen speelt.

De organisatiecultuur is te herkennen zowel in de 
klaslokalen als in de organisatie: de schoolleider 

staat in een vergelijkbare relatie tot zijn team als 
de leerkracht tot zijn leerlingen. En als je nog 
breder kijkt: zelfs de stichting staat in een derge-
lijke relatie, namelijk tot de lokale gemeenschap. 
Meer hierover bij groeithema’s 4 en 5.

Gedeeld leiderschap zullen we samen moeten 
leren. En zoals we in de klassen uitsluiting niet 
tolereren, zo willen we die in de organisatie 
evenmin, en maken we verbinding ook daar tot 
algemeen devies.

Hoe dan ook willen we ons als organisatie ontwik-
kelen om de ontwikkeling van de kinderen steeds 
beter mogelijk te maken.

Zo komen we tot het derde thema waarin wij wil-
len groeien:

De organisatiecultuur stimuleert ontwikkeling en 
wordt geïnspireerd door gedeeld leiderschap.
... met de bijbehorende ambities:

1.  De organisatie stimuleert ontwikkeling doordat 
iedereen leermomenten creëert voor zichzelf 
en de ander.

2.  De organisatie laat zich inspireren door  
gedeeld leiderschap:

 •  We nemen initiatieven en werken deze in 
samenspraak uit.

 •  We hebben eigen en gedeelde  
verantwoordelijkheden.

 •  We willen, in een context van vertrouwen, 
verantwoording afleggen.

Na dit hoofdstuk over de invulling van de cultuur 
in de breedte van de organisatie, zoomen we in 
het volgende hoofdstuk weer in. De beschreven 
organisatiecultuur heeft namelijk ook zijn weerslag 
op de invulling van de taak van de schoolleider.
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Groeithema 4

De schoolleider als 
onderwijskundig leider

Strategisch Beleidsplan PCBO Amersfoort  2015 - 2019

De schoolleiders in onze organisatie hebben een 
duidelijke visie op onderwijs. Van daaruit werken 
zij samen met hun team van leerkrachten, bege-
leiders en ondersteuners. Zij ‘nemen hun mensen 
mee’, de visie wordt daarmee ‘gedragen’. In de 
PCBO-organisatiecultuur van gedeeld leider-
schap is verwezenlijken van het doel dat uit die 
visie voortvloeit een proces waarin alle mede-
werkers elkaar naar dat doel toe leiden. Vaste 
referentie is daarbij steeds de visie op onderwijs.  
De schoolleider hoeft dus geen ‘grenzen te be-
waken’, maar is de begeleider van het gezamen-
lijke proces om het doel te bereiken.

De schoolleider en het team zijn in dit proces als 
het in het kaderhoofdstuk genoemde danspaar, 
waarbij de schoolleider luisterend leidt, en het 
team inspirerend volgt. En zoals de schoolleider 
het team luisterend leidt, zo leidt de leerkracht 
de leerling, en het bestuur het directieberaad.  
En zoals het team de schoolleider inspireert,  
zo inspireren leerlingen en directieberaad hun 
respectievelijke partners. 

De schoolleider geeft in zijn of haar werk invulling 
aan de twee belangrijkste elementen uit onze 
organisatiecultuur: stimulering van ontwikkeling 
en gedeelde leiderschap. Dat verwoorden we in 
de twee ambities bij het vierde thema waarin we 
willen groeien:

 De schoolleider is onderwijskundig leider.
... met de bijbehorende ambities:

1.  De schoolleider stimuleert ontwikkeling, door 
lerende netwerken te creëren.

2.  De schoolleider begeleidt het proces van ge-
deeld leiderschap, door kwaliteiten van team-
leden te benutten en initiatieven te stimuleren.

Zelfs voor de externe partners van de school 
geldt dat de organisatie ervoor open staat zich 
door hen te laten inspireren. Daarover gaat het in 
het laatste groeithema.

‘ De schoolleiders in  
onze organisatie hebben  
een duidelijke visie  
op onderwijs.’



‘ De school is niet alleen  
intern een netwerk van 
relaties, maar heeft die 
relaties ook buiten de 
hekken rond het plein.’

Strategisch Beleidsplan PCBO Amersfoort  2015 - 2019

Bij het eerste groeithema somden we de zoge-
naamde 21e-eeuwse vaardigheden op. De laatste 
daarvan staat centraal in het vijfde groeithema: de 
sociale en culturele vaardigheid om effectief te wer-
ken en te leven met mensen met verschillende etni-
sche, culturele en sociale achtergronden. Daarvoor 
is de school een ideale oefenplaats, zeker wanneer 
die school zich expliciet presenteert als plek waar 
plaats is voor iedereen. Dat geldt voor de dage-
lijkse bewoners van de school, alle leerlingen en al 
het personeel, maar omvat zeker ook de wijdere 
kring van de lokale gemeenschap. De school is niet 
alleen intern een netwerk van relaties, maar heeft 
die relaties ook buiten de hekken rond het plein.

Met de ouders heeft de school een educatief 
partnerschap. Met ketenpartners als BSO en 
schooladviesdienst, orthopedagogen en logo-
pedisten zorgt de school voor nabije ondersteu-
ning. En de school werkt samen met partners in 
de wijk, zoals de bibliotheek, het buurtnetwerk 
en jeugdhulpverlening, waar dat een zinvolle of 
noodzakelijke aanvulling vormt op ons onder-
wijs. We maken niet alleen de leerlingen, maar 
ook de ouders en de lokale gemeenschap graag 
deelgenoot van de doelen en de vormgeving van 
ons onderwijs en we benaderen hen graag als 
bronnen van kennis en expertise. Hun bijdragen 
ondersteunen en legitimeren ons werk. ‘Want,’  
zo zegt Edith Hooge, kwaliteit van onderwijs valt 
of staat niet bij de kwaliteit van leraren en onder-
wijs-professionals an sich, maar bij de kwaliteit 
van hun relatie met leerlingen, ouders en partijen 
in de lokale gemeenschap/samenleving.’

Maar kern van dit groeithema is toch: ontmoeting. 
Hier sluit zich de cirkel met onze missie. Want 
vanuit onze protestants-christelijke basis willen we 
ervoor zorgen dat ook alle ‘opvoedingen’ en ge-
loven zich welkom voelen. Op een ‘ontmoetings-
school’ oefenen we met kritisch bevragen, vanuit 
nieuwsgierigheid, niet oordelend, maar vanuit een 
willen weten. Wat de ander vindt en gelooft, mag 
er zijn. Zo oefenen we hoe we een community 
kunnen vormen, waarin we onze ‘eigen dingen’ 
niet los hoeven laten. Verschillen verrijken, binnen 
de school en daarbuiten, in de maatschappij.  
Dat is onze bijdrage aan de sociale cohesie.

Zo komen we tot het vijfde thema waarin we  
willen groeien:

De school is een ontmoetingsplaats in de wijk.
... met de bijbehorende ambities:

1.  De school en de ouders hebben een educatief 
partnerschap.

2.  De school zorgt samen met alle ketenpartners 
voor een doorgaande lijn.

3.  De school werkt samen met partners uit de wijk.
4.  De school is een oefenplaats voor het samen-

leven van culturen en geloven.

Groeithema 5

De school als ontmoetingsplaats
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