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Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Stichting PCOU 
(vastgesteld op 7 oktober 2013) 

 

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Stichting PCOU voor de periode 2013-2016. 

We beschrijven hierin op hoofdlijnen wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we 

dat willen doen.  

 

Dit meerjarenbeleidsplan is het vervolg op het plan 2009-2012 dat de titel 'Focus op be-

ter onderwijs' meekreeg. Kern van dit plan was een opdracht aan alle delen van de orga-

nisatie om de basis op orde te brengen. Dat betekende in de eerste plaats dat de onder-

wijsopbrengsten moesten verbeteren, maar ook alle processen die daaraan direct of indi-

rect een bijdrage leveren. 

 

In onze jaarverslagen hebben we gerapporteerd over de resultaten van onze inspannin-

gen. We hebben in de afgelopen periode, vooral op het gebied van kwaliteitszorg en on-

derwijskwaliteit, grote vorderingen gemaakt. Niet één van onze basisscholen heeft nog 

het predicaat: 'zwak' en onze enige zwakke school voor SO/VSO is al weer hard op weg 

de kwaliteit op orde te krijgen.  

 

Maar er zijn ook tegenvallers geweest. Soms gingen verbeteringen niet snel genoeg en 

het primair en speciaal onderwijs hebben de afgelopen jaren te maken gekregen met een 

overvolle - nationale en lokale - beleidsagenda die met steeds beperktere financiële mid-

delen moest worden uitgevoerd.  

 

In de komende jaren, waarin de gevolgen van de economische crisis in alle uithoeken 

van de samenleving zullen doordringen, staan we voor een nog grotere uitdaging om on-

ze ambities, die onverminderd hoog blijven, te realiseren.  

 

Ondanks de verslechterende randvoorwaarden zijn we optimistisch gestemd over de ko-

mende vier jaar. We weten beter dan vier jaar geleden waar het aan schort en wat er 

moet gebeuren om een gezonde organisatie te zijn die is toegerust voor haar kerntaak: 

goed onderwijs voor de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. Ook weten we, door de 

positieve ontwikkelingen in de afgelopen vier jaar, dat de organisatie over voldoende 

kracht en creativiteit beschikt om onze gezamenlijke doelen te realiseren. Zoals gezegd 

beschrijven we in het meerjarenbeleidsplan het beleid op hoofdlijnen. Een nadere uitwer-

king vindt plaats in deelplannen. 

 

Samengevat voor 2013-2016 opnieuw: 'Focus op beter onderwijs'. Met meer diepgang, 

creativiteit, planmatigheid, samenwerking en moed gaat dat lukken! 

 

Marja Blom en Henkjan Bootsma  
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Omgeving 
 

 

Vooraf 

 

Als we 'beter onderwijs' tot hoofddoel van ons meerjarenbeleidsplan benoemen, hebben 

we het over de kwaliteit van de toerusting van toekomstige generaties burgers van ons 

land. De uitdagingen waarvoor zij komen te staan zijn groot. Economische, sociale, poli-

tieke en ecologische crises werpen hun schaduwen vooruit. Het is des te meer van belang 

dat we onze kinderen (mede) opvoeden tot verdraagzame, zelfstandig denkende burgers 

die zich verantwoordelijk tonen voor hun naasten en niemand uitsluiten op grond van 

ras, kleur, godsdienst, afkomst of seksuele geaardheid. We doen dat in de eerste plaats 

door het goede voorbeeld te geven.  

 

De scholen van de Stichting PCOU verzorgen onderwijs vanuit de christelijke traditie. De-

ze traditie biedt ons tal van inspirerende bronnen om onze voorbeeldrol te vervullen 

maar de praktische vertaling van deze traditie naar de onderwijspraktijk roept ook vra-

gen en dilemma's op. Op onze scholen hebben we immers te maken met de gevolgen 

van secularisatie en een toenemende levensbeschouwelijke diversiteit. Bestuur en scho-

len moeten zich tot deze ontwikkelingen verhouden in wisselwerking met hun omgeving. 

Het concept 'ontmoetingsscholen' biedt daartoe een praktisch kader. Het zichtbaar en 

blijvend reflecteren op identiteit in de scholen van de Stichting PCOU zal ook in de ko-

mende jaren een belangrijke bijdrage leveren aan de vorming en inspiratie van leerlingen 

en hun blikveld op de wereld en de samenleving. 

 

 

Landelijk 

 

In het zogenaamde bestuursakkoord primair onderwijs 2012-2015 zijn afspraken vastge-

legd die OCW met de sector heeft gemaakt. Deze komen voor een belangrijk deel over-

een met de doelen die we ook al in ons vorig strategisch plan hadden geformuleerd: 

ontwikkelen van talenten, betere opbrengsten, goed HRM-beleid. Er worden in dit be-

stuursakkoord tevens accenten gelegd op bètatechniek, excellentie en op professionalise-

ring van leerkrachten en schoolleiders. Daarnaast is 'passend onderwijs' een belangrijk 

nieuw thema. Het ligt in de lijn der verwachting dat een eventueel Nationaal Onderwijs-

akkoord waarover op dit moment wordt gesproken, dezelfde thema’s zal bevatten. De fo-

cus op de kernvakken taal en rekenen zal voorlopig voortduren, maar in de samenleving 

en dus ook op onze scholen, wordt de brede vorming van leerlingen evenzeer als een 

kerntaak van het onderwijs beschouwd. Scholen kunnen daarin eigen accenten leggen, 

maar zijn wel gehouden om in te spelen op de behoeften van de leerlingenpopulatie en 

waar te maken wat ze beloven. 

 

Verder zien we dat 'digitale ontwikkelingen' (internet, sociale media, tablets) nieuwe mo-

gelijkheden bieden om het onderwijs te verbeteren, maar soms ook problemen oproepen 

waar scholen een antwoord op moeten vinden. Actuele en toekomstige vraagstukken 

voor onze scholen zijn het meegroeien met de ICT-ontwikkelingen en het steeds voorbe-

reid zijn op het leren van morgen. 

 

Een andere trend is het toenemend belang dat wordt gehecht aan ouderbetrokkenheid en 

ouderparticipatie. Op scholen wordt een steeds sterker beroep gedaan om ouders bij de 

schoolloopbaan van hun kinderen te betrekken omdat uit onderzoek blijkt dat dit kan bij-

dragen aan het schoolsucces van kinderen en jongeren. We hebben in onze stichting in-

spirerende voorbeelden van ouderbetrokkenheid waar we de komende jaren mee aan de 

slag kunnen.  
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De invoering van de nieuwe Wet op het Onderwijstoezicht is voor de Inspectie van het 

Onderwijs aanleiding geweest om enkele wijzigingen in het toezichtkader aan te brengen. 

Daarin komt tot uitdrukking dat de overheid meer zicht wil krijgen op de kwaliteitszorg 

van besturen en scholen, zowel op het gebied van onderwijs als op het terrein van be-

drijfsvoering (financiën, huisvesting, HRM). Ook aan V(SO) scholen worden in de komen-

de jaren hogere eisen gesteld als het gaat om opbrengstgericht werken. Ontwikkelings-

perspectieven en uitstroomniveaus van leerlingen staan daarin centraal.  

 

Besturen en scholen worden meer dan ooit uitgedaagd om zich te verantwoorden over de 

besteding van middelen, de kwaliteit van processen en de opbrengsten. In de sector PO 

zal, in navolging van het VO, cijfermatige informatie over scholen zo toegankelijk moge-

lijk op internet worden gepresenteerd, ten behoeve van een dialoog tussen scholen en 

belanghebbenden: Vensters voor Verantwoording. Dit systeem biedt scholen ook de mo-

gelijkheid tot vergelijken met andere scholen.  

 

 

Regionaal 

 

Populatie 

 

In tegenstelling tot ontwikkelingen in de rest van het land, zien we groei in Utrecht-stad, 

met name aan de westkant. Dat is een positief gegeven. De vraag is wel hoe die toene-

mende populatie zich zal blijven verdelen over de verschillende scholen. Verreweg de 

meeste van onze scholen kunnen rekenen op een stabiele toestroom van leerlingen. In 

sommige delen van de stad kunnen stadsvernieuwingsprojecten, stagnatie van de hui-

zenmarkt en/of concurrentie met naburige scholen echter leiden tot daling of onvoldoen-

de groei van het aantal leerlingen. Soms speelt hierbij een onevenredige verdeling over 

de scholen van leerlingen uit gezinnen met een sociaaleconomische achterstand, een rol.  

 

Voor ons SO en VSO in Utrecht geldt, dat nog niet goed valt te voorspellen welke gevol-

gen de wet Passend Onderwijs zal hebben voor de verdeling van leerlingen over de regio.  

 

Het is te verwachten dat in onze reguliere scholen meer leerlingen zullen worden aange-

meld die extra zorg en aandacht nodig hebben.  

 

Voorzieningen 

 

Om economisch gezond te kunnen draaien, zou een school ten minste 220 leerlingen 

moeten hebben. Een aantal van onze scholen, vooral in Leidsche Rijn, komt hier ruim-

schoots boven; een aantal zit stabiel op of rond dit aantal; zes van onze scholen blijven 

hieronder. Samenwerking en/of het vergroten van de aantrekkingskracht van deze scho-

len zal nodig zijn om kwaliteit te blijven garanderen en financieel gezond te blijven.  

 

Om passend onderwijs te kunnen realiseren is een dekkend aanbod van voorzieningen - 

SBO, SO, VSO - nodig. We kunnen dit aanbod alleen realiseren in samenwerking met 

partners uit de regio.  

 

Een voorziening met een heel ander karakter is de Internationale School Utrecht. Met het 

initiatief hiertoe - samen met andere besturen - willen we gevolg geven aan het beroep 

dat vanuit kennisinstellingen, gemeente, provincie en bedrijfsleven op ons is gedaan om 

dit type onderwijs in de regio Utrecht te realiseren. In de komende jaren zal deze samen-

werking verder vorm en inhoud krijgen en zullen we op zoek gaan naar synergie tussen 

het internationale onderwijs en onze reguliere scholen.   
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Personeel 

 

Op de onderwijsarbeidsmarkt doen zich grote verschuivingen voor. Landelijk zullen er 

door een daling van het aantal leerlingen (ontgroening) in de nabije toekomst minder le-

raren nodig zijn. Er komt wel een grote uitstroom van oudere leraren. De verwachting is 

dat er tot 2016-2017 geen problemen ontstaan. Daarna kunnen tekorten ontstaan, oplo-

pend tot 1400 fte aan leraarsfuncties en 200 fte aan schoolleiders.1 Doordat er in Utrecht 

geen sprake is van een krimp in het aantal leerlingen, zijn meer nieuwe leraren nodig. 

Door de stijging van de pensioenleeftijd zullen oudere leraren langer doorwerken en min-

der vaak vroegtijdig stoppen. Het is dus nog de vraag of een tekort aan leraren zich op 

de korte of middellange termijn voordoet.  

 

Het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd betekent wel dat leraren die aan het 

'afbouwen' waren, onverwacht worden geconfronteerd met het perspectief nog een aan-

tal jaren langer voor de klas te staan. Met name doordat steeds hogere eisen aan de 

kwaliteit van het onderwijs worden gesteld, wordt een groot beroep gedaan op de veer-

kracht van oudere leraren. Hoe houden we deze categorie leraren gemotiveerd en ge-

zond en kunnen we gebruik (blijven) maken hun talenten? Dat wordt de komende jaren 

een belangrijke uitdaging. We moeten er hoe dan ook op voorbereid zijn dat een schat 

aan kennis en ervaring uit onze scholen verdwijnt en dat die kennis en ervaring gewaar-

borgd moeten blijven. Tegelijkertijd biedt de instroom van jonge, recent opgeleide lera-

ren kansen om het onderwijs te moderniseren. Strategische personeelsplanning blijft in 

de toekomst een belangrijk thema.  

 

Deskundigheidsbevordering van het personeel is en blijft een belangrijk speerpunt. Om 

te bevorderen dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd en de 

toegankelijkheid van het professionaliseringsaanbod voor medewerkers te vergroten, 

hebben de drie grote Utrechtse besturen voor primair onderwijs een convenant gesloten 

met Utrechtse hogescholen en universiteit: Partners in professionalisering.  

 

Wij zijn tevens partner in opleiden en ontwikkeling van de Hogeschool Marnix Academie. 

In dit partnerschap worden actuele onderwijsontwikkelingen besproken en uitgewisseld. 

Binnen de komende vier jaar ontwikkelen de stagescholen zich in dit partnerschap tot 

gecertificeerde opleidingsscholen. In de komende beleidsperiode gaan we onderzoeken of 

wij studenten al tijdens het derde of vierde jaar voor langere tijd aan PCOU kunnen bin-

den door hen onder andere een leerwerkcontract aan te bieden. Dit project heet ‘opleiden 

met een plus’. 

 

De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (academische PABO), een gezamen-

lijke opleiding van de Hogeschool en de Universiteit van Utrecht is na een pilotfase van 

vier jaar nu een structurele opleiding. Ook uit deze opleiding bezoeken studenten onze 

scholen voor onderzoek en stage. 

 

De professionalisering van schoolleiders wordt voortgezet en verder vorm gegeven door 

in company uitvoeringen - samen met de andere besturen in Utrecht - van reguliere op-

leidingstrajecten. Het een en ander willen we in het licht van de nieuwe CAO-afspraken 

intensiveren en afstemmen op de eisen van het verplichte schoolleidersregister. 

 

  

                                                           
1
 www.poraad.nl 
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Samenwerking 

 

Samenwerking met ketenpartners zal in belang toenemen. Dit hangt nauw samen met de 

wet Passend Onderwijs en het overdragen van de verantwoordelijkheden en de financie-

ring van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg naar de gemeenten: de zogenaamde 

transformatie zorg voor jeugd. De samenwerkingsverbanden van de drie grote besturen 

in Utrecht, zullen opgaan in één samenwerkingsverband. De voorbereidingen hiertoe zijn 

al in volle gang, voor de jaren 2012/2013 is al een gezamenlijk zorgplan ontwikkeld. Ook 

is een gezamenlijke standaard ontwikkeld voor basisondersteuning die in het reguliere 

onderwijs in Utrecht-stad zou moeten worden geboden. In het kader van passend onder-

wijs worden ook afspraken gemaakt op het niveau van de samenwerkingsverbanden in 

de regio Utrecht. De SO- en SBO-scholen hebben nu de kwaliteit en expertise om een 

dekkend aanbod van voorzieningen te realiseren. In passend onderwijs Utrecht kan in 

het samenwerkingsverband de verbinding tussen deze onderwijsinstellingen zorgen voor 

een nieuwe en efficiënte taakverdeling. Onderwijsarrangementen bieden steun, waar no-

dig thuisnabij en kunnen speciaal zijn daar waar het moet. 

 

We moeten ons in samenspraak met de ketenpartners bezinnen op de vraag welke plaats 

ons SO en SBO in het nieuwe samenwerkingsverband zullen innemen. Als stichting met 

verschillende (V)SO-scholen zijn wij in de regio (provincie Utrecht-West) een belangrijke 

partij in de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en expertise in het onderwijs voor zeer 

moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen. 

 

We hebben de ambitie om in nauwe samenwerking met onze partners in het onderwijs, 

gemeente en zorg het dekkend aanbod in stad en regio vorm te geven. Dit vraagt van 

ons een flexibele en ondernemende houding, kennis van zaken en inzet. 

 

De Utrechtse besturen van onderwijsinstellingen werken met de gemeente en welzijnsin-

stellingen en andere ondersteunende instellingen samen in de zogenaamde Utrechtse 

Onderwijsagenda. We hebben een gezamenlijke ambitie om kinderen en jongeren in de 

gelegenheid te stellen hun talenten te ontplooien. Voor het primair onderwijs betekent 

dat: samenwerking op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse educatie), brede 

school, overgang van PO naar VO, verhogen van het taalniveau, en samenwerking rond 

de bevordering van Burgerschap en Integratie.  

 

VVE 

 

Om de kansen van kinderen te vergroten, kan het nodig zijn om peuters (en hun ouders) 

extra ondersteuning te geven, met name op het gebied van taal. Dit gebeurt via de zo-

genaamde voorschoolse educatie. Het is het streven van de gemeente Utrecht om alle 

leerlingen die dat nodig hebben toegang te geven tot een dergelijke voorziening. Het 

peuterspeelzaalwerk en de voorschoolse educatie worden vanaf augustus 2013 uitge-

voerd door één organisatie: een nieuwe stichting voor educatie van het jonge kind. Deze 

stichting wordt in de eerste helft van 2013 voorbereid door een werkmaatschappij. De 

nieuwe organisatie is een samenvoeging van diverse welzijnsorganisaties, in samenwer-

king met de Utrechtse schoolbesturen. Het beleid is om peuterspeelzaalwerk en met na-

me de voorschoolse educatie dicht bij het onderwijs te organiseren zodat een doorgaande 

ontwikkelingslijn aan kinderen en hun ouders kan worden aangeboden. 
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Brede school/leertijduitbreiding 

 

Utrecht hoopt de komende jaren een dekkend aanbod van brede scholen in de 'kracht-

wijken' te realiseren. De werkgroep brede school PO van de Utrechtse Onderwijsagenda 

waarin wij participeren, heeft het beleid rondom brede scholen in Utrecht uitgewerkt en 

criteria geformuleerd waaraan brede scholen moeten voldoen.  

 

In het kader van het intensiveren van het taal- en rekenonderwijs is een aantal scholen 

met subsidie van de gemeente gestart met leertijduitbreiding. We kunnen twee typen 

leertijduitbreiding onderscheiden: voortbouwend op de Brede School Academie zoals die 

met rijkssubsidie in Overvecht is gestart en inmiddels wordt uitgebreid naar andere wij-

ken, en de reguliere leertijduitbreiding op individuele scholen. De wijze waarop leertijd-

uitbreiding wordt ingezet, verschilt per school en houdt verband met het profiel van de 

school en de behoeften van de leerlingenpopulatie.  

 

Taal 

 

In de Utrechtse OnderwijsAgenda wordt samengewerkt aan een doorlopend en goed 

taalaanbod voor alle leerlingen. Daarbij zijn vooral de overgangen tussen de schooltypes 

van cruciaal belang. In april 2010 zijn vanuit de landelijke overheid de referentiekaders 

Taal en Rekenen vastgelegd. In Utrecht gebruiken we deze kaders om te beschrijven wat 

leerlingen in elke fase moet kunnen: het zogenaamd Utrechts Taalcurriculum. In de afge-

lopen periode zijn de doelen voor de 2 tot 8-jarigen beschreven. Op dit moment wordt 

gewerkt aan een taalcurriculum voor 8 tot 14-jarigen en wordt het taalcurriculum 2-8-

jarigen geïmplementeerd binnen het project Lerende netwerken Educatie van het Jonge 

kind. PCOU treedt voor dit stedelijke project op als penvoerder en biedt onderdak aan de 

projectleiding. In de periode tot 1 januari 2016 willen alle besturen van de kinderopvang, 

de voorscholen en het primair onderwijs werken aan een Utrechts Kwaliteitskader voor 

Educatie van het jonge kind. In dit project staan de doorgaande leerlijnen, de kwaliteit 

van de organisatie en de beroepskracht centraal. De universiteit en de hogescholen in 

Utrecht zijn actief bij dit project betrokken. Dat betekent dat actuele kennis vanuit de 

wetenschap en praktijkkennis uit de scholen wordt verbonden en uitgewisseld. 

 

PO/VO 

 

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een kwetsbaar 

moment in de schoolloopbaan. Procedures voor aanmelding en plaatsing zijn in de afge-

lopen jaren via de zogenaamde POVO-procedure sterk verbeterd. Het verschuiven van 

het belang van de Cito eindtoets, naar een meer afgewogen plaatsingsadvies op grond 

van het leerlingvolgsysteem over een langere periode, doet meer recht aan de talenten 

van kinderen. Er zijn intensievere contacten ontstaan tussen PO en VO en deze positieve 

ontwikkeling zal zich voortzetten.  

 

We hebben al geschetst dat we in het kader van de Utrechtse OnderwijsAgenda met an-

dere partners samenwerken om doorgaande leerlijnen te bevorderen. Wat we nog beter 

kunnen benutten is de nabijheid van de Willibrord Stichting, waardoor het mogelijk is om 

laagdrempelig kennis en expertise uit te wisselen.  

 

Burgerschap en Sociale Integratie 

 

Onder deze noemer wordt in de Utrechtse OnderwijsAgenda door besturen samenge-

werkt aan een aantal onderwerpen die ook op de landelijke beleidsagenda en in de kern-

doelen van het primair onderwijs zijn terug te vinden. Specifiek Utrechts is de situatie in 

een aantal wijken, waar leerlingen met eenzelfde sociaaleconomische achtergrond zich 
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ongelijkmatig verdelen over de scholen. In de afgelopen jaren hebben we gezien hoe 

weerbarstig deze materie is en hoe lastig het is de keuzes van ouders - die naar onze 

mening vrij moet zijn - te beïnvloeden. We blijven ons inzetten om integratie te bevorde-

ren en doen dat door voor kwalitatief hoogwaardige scholen te zorgen en werken mee 

aan stedelijke procedures die bevorderen dat ouders gelijke kansen hebben bij het aan-

melden van een kind op de school van hun voorkeur.  

 

Cultuureducatie 

 

Om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te versterken wordt zo goed als zeker door de 

gemeente Utrecht vanaf 2014 gefaseerd een nieuw stelsel voor cultuureducatie inge-

voerd. De subsidie zal worden toegekend op bestuursniveau, hetgeen betekent dat het 

bestuur en de scholen meer verantwoordelijkheid hebben voor het aanbod van cultuur-

educatie. We zullen de komende jaren met de scholen en partners uit de ons omringende 

culturele instellingen een koers moeten uitzetten die het cultuuronderwijs op een hoger 

plan tilt, zonder dat dit leidt tot een grotere werkdruk op scholen en waarbij scholen de 

mogelijkheid houden tot schoolspecifieke keuzes.  
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Waar willen we staan in 2016?  
 

 

Onderwijs en HRM 

 

1. We hebben een stabiel, aantrekkelijk aanbod van scholen. 

2. We kunnen elke leerling die zich bij ons aanmeldt, passend onderwijs bieden. Deze 

doelstelling kan niet door PCOU alleen worden bereikt, maar in samenwerking met 

de betreffende samenwerkingsverbanden.  

3. Alle scholen hebben een basisarrangement en scoren voldoende of goed (al naar ge-

lang hun uitgangspositie) volgens inspectienormen. Alle scholen voldoen aantoon-

baar aan de normen zoals die in het waarderingskader PO 2012 zijn neergelegd.  

4. Alle scholen voldoen aan het door het bestuur van het SWV vastgestelde kwaliteit 

van basisondersteuning. 

5. Alle schoolspecifieke resultaten zijn bereikt. Dit kunnen resultaten zijn die betrekking 

hebben op het bestuursakkoord (excellentie, bètatechniek), maar ook resultaten die 

zijn afgeleid van de Utrechtse OnderwijsAgenda (brede school, taalcurriculum), de 

agenda van het samenwerkingsverband of van het profiel dat de school heeft geko-

zen.  

6. Alle scholen voeren - binnen de kaders van onze missie en visie - actief beleid op het 

gebied van identiteit dat wordt herkend en gewaardeerd door leerlingen, medewer-

kers en ouders.  

7. Alle scholen hebben beleid geformuleerd op ouderbetrokkenheid/ouderparticipatie en 

voeren dit naar tevredenheid van betrokkenen uit. Alle scholen hebben het keurmerk 

Ouderbetrokkenheid van de Stichting Leraar Leerling Ouder (LLO) of hebben een ge-

lijkwaardig invulling van ouderbetrokkenheid/participatie.  

8. Onder het motto: 'Iedereen leert, iedereen evalueert de kwaliteit van zijn eigen werk 

en niemand is daarbij zelfreferent', krijgen alle medewerkers: leraren, ondersteu-

nend personeel, schoolleiders en bestuur systematisch feedback van leidinggeven-

den, collega’s, leerlingen (indien van toepassing) én externen op de wijze waarop zij 

hun kerntaken uitvoeren.  

9. Elke school voert een professionaliseringsplan uit dat in relatie staat tot de uitkom-

sten van bovengenoemde evaluaties en feedback. Dit alles moet er toe leiden dat op 

alle scholen en in het bestuur de cultuur van 'leren en verbeteren' zich verder ont-

wikkelt.  

10. Alle scholen en het bestuur hanteren een gesprekkencyclus die deze doelstellingen 

ondersteunt.  

11. We voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt in de CAO PO ten aanzien van profes-

sionalisering en registratie.  

12. Het verzuim van medewerkers is op of onder de landelijke norm.  

13. We voeren een strategisch personeelsbeleidsplan uit dat proactief inspeelt op speci-

fieke ontwikkelingen op de onderwijsarbeidsmarkt. Dit leidt tot de beschikbaarheid 

van voldoende en goed toegerust personeel.  

 

 

Hoe willen we dat bereiken? 

 

Scholen en bestuur zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs en het voeren van goed 

personeelsbeleid. Om als bestuur de kwaliteit en kwaliteitszorg op de scholen te stimule-

ren en goed te kunnen volgen zodat bijtijds kan worden bijgestuurd, zijn afspraken nodig 

over processen en resultaten. Het waarderingskader van de inspectie, dat kan worden 

toegespitst op de specifieke situatie van elke school, biedt een praktische vertaling van 

de processen en resultaten die ertoe doen. Betrouwbare en betekenisvolle data op alle 

niveaus zijn daarbij van groot belang voor scholen en bestuur om zicht te krijgen op onze 
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vorderingen. Niet alleen om rekenschap af te leggen, maar als aanjager van een 'cultuur 

van leren en verbeteren'.  

 

Daarnaast wil het bestuur samenwerking tussen scholen en 'leren van elkaar' stimuleren 

door netwerken en peer-review te organiseren en faciliteren. Dit alles vraagt om een 

continuering en versterking van de sturing en begeleiding vanuit het bestuur op de kwali-

teitszorg van scholen, zowel op het gebied van onderwijs als HRM. Ook de relatie tussen 

die twee domeinen moet steviger worden ontwikkeld en verankerd.  

 

Dit betekent concreet: 

 

1. Scholen en bestuur hebben afspraken (jaarplannen) over resultaten én processen 

(de kwaliteit van de kwaliteitszorg). 

2. Het bestuurt stimuleert en monitort kwaliteitszorg (PDCA) op de scholen. Het accent 

ligt daarbij op de analyse van de resultaten en de feedback die daaruit voortvloeit op 

schoolleiders en leerkrachten en andere onderwijskundige medewerkers.  

3. ParnasSys is op alle scholen zodanig geïmplementeerd dat het schoolleiders en be-

stuur in staat stelt om de resultaten te monitoren en te evalueren en op grond daar-

van het beleid bij te stellen. 

4. Er zijn leernetwerken van PCOU-scholen die zich richten op gezamenlijke kenniscrea-

tie met onderwerpen die aansluiten bij onze beleidsagenda. In een aantal van deze 

leernetwerken wordt samengewerkt met andere besturen.  

5. Het bestuur stimuleert en faciliteert intervisie en professionalisering van onderwijs-

ondersteunend personeel op de scholen van de Stichting PCOU. 

6. Het bestuur stimuleert en faciliteert intervisie en professionalisering van directeuren 

en middenkader van de scholen van de Stichting PCOU op het gebied van perso-

neelsbeleid (bijvoorbeeld gesprekkencyclus, terugdringen verzuim). 

7. Het bestuur stimuleert en faciliteert uitwisseling van kennis en expertise tussen 

scholen in PO en VO.  

8. Het bestuur bevordert de samenwerking met de ketenpartners die bijdraagt aan een 

goede ondersteuningsstructuur voor de leerlingen. 

9. Herkenbare en positief gewaardeerde identiteit in de pluriforme context van onze 

scholen willen we stimuleren vanuit de verbindende thema's 'compassie' en 'deugd-

ethiek'. De werkgroep identiteit verzorgt een passend activiteitenaanbod om kennis 

en vaardigheden rond de levensbeschouwelijke lijn te vergroten. Uitgangspunt daar-

bij is de notitie 'De kracht van compassie'.  

10. Doelstellingen rond identiteit worden opgenomen in het kwaliteitszorgsysteem van 

scholen en bestuur. 

11. Het bestuur bevordert een professionele bedrijfsvoering en een duurzaam en gezond 

financieel beleid. 

 

Bedrijfsvoering/financiën/huisvesting 

 

Het is belangrijk dat de bedrijfsprocessen die voorwaardelijk zijn voor het realiseren van 

goed onderwijs en die op scholen én bureau worden uitgevoerd, op orde zijn. Daartoe 

bevordert het bestuur een professionele bedrijfsvoering en een duurzaam en gezond fi-

nancieel beleid dat voldoet aan de normen die de commissie Don heeft gesteld. Het be-

stuur bevordert ook de dienstverlening van BCOU aan de scholen en zorgt daarnaast 

voor een goede toezichtfunctie. Onze ambities met betrekking tot bedrijfsvoering en het 

financiële beleid zijn neergelegd in het 'Actieprogramma professionalisering secundaire 

en bestuurlijke processen'.  

De kwaliteit van het onderwijs op onze scholen wordt mede bepaald door de materiële 

voorzieningen voor leerlingen en leerkrachten, waarbij goed geoutilleerde gebouwen een 

vereiste zijn. Een belangrijke doelstelling is de voltooiing van de uitvoering van het Mas-

terplan Primair Onderwijs. Om kostentechnische redenen kiezen we niet meer voor zoge-
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naamde multifunctionele accommodaties. Het bestuur kiest uitsluitend bij projecten van 

beperkte omvang voor eigen bouwheerschap. Het bouwheerschap bij nieuwbouwpro-

jecten en bij omvangrijke renovatieprojecten is in handen van de gemeente Utrecht of 

van een externe partij. 

 

 


