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Meerjarenbeleidsplan 2013-2016 Willibrord Stichting  
(vastgesteld op 07-10-2013) 

 

 

Voorwoord 

 

Voor u ligt het meerjarenbeleidsplan van de Willibrord Stichting voor de periode 2013-

2016. We beschrijven hierin wat we de komende jaren willen bereiken en hoe we dat wil-

len doen.  

 

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

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

ganisatie om de basis op orde te brengen. Dat betekende in de eerste plaats dat de on-

derwijsopbrengsten moesten verbeteren, maar ook alle processen die daaraan direct of 

indirect een bijdrage leveren. 

 

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

gen. We hebben in de afgelopen periode op alle terreinen vorderingen gemaakt, maar er 

zijn ook tegenvallers geweest. Met name de financiële situatie van de stichting is door de 

jaren heen een dominant thema gebleven dat soms de aandacht voor onze belangrijkste 

opdracht, ‘beter onderwijs’, heeft overschaduwd en onze ambities beperkt.  

 

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 onze 

samenleving. De uitdagingen waarvoor zij komen te staan zijn groot. Economische, so-

ciale, politieke en ecologische crises werpen hun schaduwen vooruit. Het is des te meer 

van belang dat we onze jongeren (mede) opvoeden tot verdraagzame, zelfstandig den-

kende 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 Willibrord Stichting 

verzorgen onderwijs vanuit de christelijke traditie. Deze traditie biedt ons tal van inspire-

rende bronnen om onze voorbeeldrol te vervullen. De praktische vertaling van deze tradi-

tie naar de onderwijspraktijk roept ook vragen en dilemma's op. Op onze scholen hebben 

we immers te maken met de gevolgen van secularisatie en een toenemende levensbe-

schouwelijke diversiteit. Bestuur en scholen moeten zich tot deze ontwikkelingen verhou-

den in wisselwerking met hun omgeving. Het zichtbaar en blijvend reflecteren op identi-

teit in de scholen van de Willibrord Stichting zal ook in de komende jaren een belangrijke 

bijdrage leveren aan de vorming en inspiratie van leerlingen en hun blikveld op wereld en 

samenleving.  

 

 

Landelijk 

 

In het zogenaamde bestuursakkoord voortgezet onderwijs 2012-2015 zijn afspraken 

vastgelegd die OCW met de sector heeft gemaakt. Deze doelstellingen komen voor een 

belangrijk deel overeen met de doelen die we ook al in ons vorig strategisch plan hadden 

geformuleerd en die nog steeds gelden: ontwikkelen van talenten, betere opbrengsten en 

goed HRM-beleid. Er worden in dit bestuursakkoord tevens accenten gelegd op bètatech-

niek, excellentie en op professionalisering van leerkrachten en schoolleiders. Daarnaast is 

'passend onderwijs' een belangrijk nieuw thema. Het ligt in de lijn der verwachting dat 

een eventueel Nationaal Onderwijsakkoord waarover op dit moment wordt gesproken, 

dezelfde thema's zal bevatten. De focus op de kernvakken zal voorlopig voortduren, 

maar in de samenleving en dus ook op onze scholen, wordt de brede vorming van leer-

lingen 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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Voor de sector VO zijn door de Inspectie van het Onderwijs nieuwe toezichtkaders ont-

wikkeld waarin tot uitdrukking komt dat de overheid meer zicht wil krijgen op de kwali-

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

van bedrijfsvoering (financiën, huisvesting, HRM). Besturen en scholen worden meer dan 

ooit uitgedaagd om zich te verantwoorden over de besteding van middelen, de kwaliteit 

van processen en de opbrengsten.  

 

Onderwijskwaliteit wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de leraar. Er is dus 

alle reden om volop in te zetten op professionalisering door de leraar. Alleen bevoegd is 

daarbij niet voldoende. Blijvend bekwaam is het noodzakelijke en professionele vervolg. 

Daarvoor is een herkenbare aanpak nodig waarin een ieders verantwoordelijkheid en 

verantwoordingsplicht helder is geregeld. Hierbij sluiten wij aan bij de systematiek zoals 

bedoeld en geregeld in het Lerarenregister. Gereguleerd en gecertificeerd bekwaam-

heidsonderhoud waarbij (her)registratie plaatsvindt in een omgeving van rijk personeels-

beleid met zowel duidelijke afspraken over medezeggenschap en de noodzakelijke ruimte 

en middelen, als ook afspraken over de manier waarop hierover verantwoording wordt 

gevraagd en afgelegd. 

 

Regionaal 

 

Populatie 

 

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

genaantal in Utrecht-stad, vooral aan de westkant. Dat is een positief gegeven. De vraag 

is wel hoe die toenemende populatie zich zal verdelen over de verschillende scholen. We 

zien de afgelopen jaren een voorkeur van ouders en leerlingen voor homogene schoolty-

pes (gymnasia, havo/vwo-scholen). Voor het vmbo in de stad geldt nog steeds dat we 

kunnen spreken van witte vlucht en aanhoudende concurrentie van het (witte) agrarisch 

onderwijs. De brede scholengemeenschappen, in Utrecht en in de randgemeenten, moe-

ten extra hun best doen om hun havo/vwo goed in de markt te zetten, omdat dat de 

kurk is waar een brede scholengemeenschap op drijft. In het verleden is immers geble-

ken dat een relatief kleine of zwakke havo/vwo de continuïteit van een hele school in ge-

vaar kan brengen.  

 

Voorzieningen 

 

Daarnaast bevindt zich grenzend aan de oostkant van de stad een rijk (én bereikbaar) 

aanbod van scholen met relatief veel leerlingen uit gezinnen met een hoge sociaal-

economische positie. Dit alles betekent dat onze scholen, zowel in als rond Utrecht, in 

meerdere of mindere mate te maken hebben met sterke concurrentie. De toename van 

leerlingen met een mavo-advies - door het aanpassen van de POVO-normen aan het lan-

delijke beeld - maakt deze kwestie nog dringender. De vraag dient zich aan op welke wij-

ze we niet alleen de kwaliteit, maar ook de aantrekkingskracht van een aantal van onze 

scholen kunnen vergroten.  

 

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

VO, VSO, OPDC - nodig. We kunnen dit aanbod alleen maar realiseren in samenwerking 

met partners uit de regio.  

 

Personeel 

 

Op de onderwijsarbeidsmarkt doen zich grote verschuivingen voor. Naar verwachting 

verlaat van 2009 tot 2015 een derde deel van de leraren in de regio Utrecht de onder-

wijssector. Dat proces is dus al een aantal jaren gaande, maar tot nu toe hebben we de 

vacatures vrij goed weten te vervullen. Er is soms wel sprake van kwalitatieve frictie. We 
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moeten er hoe dan ook op voorbereid zijn dat een schat aan kennis en ervaring uit onze 

scholen verdwijnt en dat die kennis geborgd moet blijven. Tegelijkertijd biedt de in-

stroom van jonge, modern opgeleide leraren ook kansen om het onderwijs te modernise-

ren. Strategische personeelsplanning blijft ook in de toekomst een belangrijk thema.  

 

Een recente ontwikkeling, die ook gevolgen heeft voor het personeelsbeleid in de komen-

de jaren, is het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat betekent in de prak-

tijk dat docenten die aan het 'afbouwen' waren, ineens worden geconfronteerd met het 

perspectief nog een aantal jaren langer voor de klas te staan. Met name op scholen waar 

leerlingen complexe problemen mee de school in brengen, wordt een groot beroep ge-

daan op de veerkracht van oudere docenten. Hoe houden we deze categorie docenten 

gemotiveerd en gezond en kunnen we gebruik (blijven) maken hun talenten? Dat wordt 

de komende jaren een belangrijke uitdaging.  

 

Samenwerking 

 

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

wetgeving passend onderwijs en het overdragen van de verantwoordelijkheden en de fi-

nanciering van de provinciaal gefinancierde jeugdzorg naar de gemeenten: de zoge-

naamde transformatie zorg voor jeugd. Er zullen steeds meer afspraken worden gemaakt 

op het niveau van de samenwerkingsverbanden in het RMC gebied regio Utrecht 

(Utrecht & Stichtse Vecht, Regio Utrecht West, Zuid en Zuid-Oost). 

 

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

moment in de schoolloopbaan. Het is in het belang van leerlingen om doorgaande leer-

lijnen te creëren, met name in de kernvakken taal en rekenen, en uitwisseling van kennis 

en expertise tussen PO- en VO-scholen te bevorderen. 

 

Om schooluitval tegen te gaan zal ook samenwerking met het MBO een prioriteit blijven. 

Daarnaast is het – gelet op de oplopende werkeloosheid, vooral onder allochtone jonge-

ren- meer dan ooit noodzakelijk om met het MBO opleidingstrajecten mogelijk te maken 

waarmee leerlingen kansrijk zijn op de arbeidsmarkt. Aandacht voor loopbaanbegeleiding 

- en de betrokkenheid van ouders hierbij - blijft van cruciaal belang.  

 

Op een aantal van onze scholen wordt met hogescholen en universiteiten samengewerkt, 

bijvoorbeeld in het kader van het Technasium of het Junior College. Om leerlingen uit te 

dagen en te motiveren zodat zij met meer plezier leren en een bewustere keuze maken 

voor een vervolgopleiding, nemen deze vormen van samenwerking aan belang toe. 

 

Dit geldt ook voor samenwerking met partners in het kader van sport en cultuur. Het is 

aan de scholen om hierin weloverwogen keuzes te maken en zich voor deze keuzes te 

verantwoorden. 

 

De strengere kwaliteitseisen die over de hele linie door de overheid zijn geformuleerd, 

ook aan het onderwijs voor leerlingen die de meeste zorg nodig hebben, dwingen ons tot 

nauwe samenwerking met andere besturen, wellicht tot samengaan van scholen. Een 

voorbeeld daarvan is de toekomstige samenwerking tussen de VSO-scholen van cluster 3 

in Utrecht in één gebouw. We moeten ons bezinnen op de vraag op welke wijze we de 

kwaliteit van andere kleinschalige opleidingen (praktijkonderwijs, sommige onderdelen 

van beroepsgericht vmbo) kunnen blijven garanderen.  

 

Een geheel andere vorm van samenwerking willen we aangaan - met andere besturen - 

in de Internationale School Utrecht. We geven hiermee gevolg 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 samenwerking 
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verder vorm en inhoud krijgen en zullen we op zoek gaan naar synergie tussen het inter-

nationale onderwijs en onze reguliere scholen.  
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Waar willen we staan in 2016?  
 

 

Onderwijs en HRM 

 

1. We hebben een stabiel, aantrekkelijk aanbod van scholen met levensvatbare afdelin-

gen. 

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

doelstelling kan niet door de Willibrord Stichting alleen worden bereikt, maar in sa-

menwerking met de betreffende samenwerkingsverbanden.  

3. Alle scholen hebben voor alle afdelingen een basisarrangement en scoren voldoende 

of goed (al naar gelang hun uitgangspositie) volgens inspectienormen. We voldoen 

aan de streefwaarden van het convenant VSV.  

4. Alle scholen voldoen aantoonbaar aan de normen zoals die in het waarderingskader 

VO 2013 zijn neergelegd.  

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

van basisondersteuning. 

6. 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.  

7. 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.  

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

voeren dit naar tevredenheid van betrokkenen uit.  

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

en niemand is daarbij zelfreferent', krijgen alle medewerkers: docenten, 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.  

10. 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.  

11. Alle scholen en het bestuur hanteren een gesprekkencyclus die die deze doelstellin-

gen ondersteunt.  

12. Schoolleiders werken actief samen in landelijke, regionale en stedelijke programma's 

om doorgaande schoolloopbanen (soepele overgangen) voor leerlingen te bevorde-

ren.  

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

14. 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 
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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 

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 te organiseren, en faciliteren. Met name de intervisie en externe begelei-

ding van vakdocenten is betrekkelijk onontgonnen terrein waarop we Willibrord-breed 

(en zo mogelijk ook met scholen buiten onze stichting) synergie tot stand zouden kunnen 

brengen. Voor docenten geldt immers dat het vak waarin ze lesgeven een inspirerende 

invalshoek is om hun lespraktijk te verbeteren. Verder zou het in onze stichting succes-

volle netwerk 'begeleiding beginnende docenten' kunnen worden versterkt en uitgebreid 

naar een netwerk dat zich ook richt op de professionalisering van zittende docenten. Dit 

alles vraagt om versterking van de sturing en begeleiding vanuit het bestuur op de kwali-

teitszorg van scholen, zowel op het gebied van onderwijs als van 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. 

3. Magister Managementinformatie Platform is op alle scholen geïmplementeerd en stelt 

scholen en bestuur in staat om de resultaten te monitoren en te evalueren en op 

grond daarvan het beleid bij te stellen. 

4. Er zijn leernetwerken van scholen van de Willibrord Stichting die zich richten op ge-

zamenlijke kenniscreatie met als onderwerpen: datafeedback, professionalisering 

beginnende en zittende docenten en vakdidactiek. In een aantal van deze leernet-

werken wordt samengewerkt met andere besturen.  

5. Het bestuur bevordert de professionele ontwikkeling van eindverantwoordelijke 

scholleiders, onder meer door (jaarlijkse) studiebijeenkomsten.  

6. Het bestuur bevordert de professionele ontwikkeling van leraren, onder meer door 

het stimuleren van de uitwisseling van ideeën en praktijkvoorbeelden.  

7. Het bestuur stimuleert en faciliteert intervisie en professionalisering van het midden-

kader van de scholen van de Willibrord Stichting op het gebied van personeelsbeleid 

(bijvoorbeeld gesprekkencyclus, terugdringen verzuim). 

8. Het bestuur draagt bij aan de professionalisering van onderwijsondersteunend per-

soneel op de scholen van de Willibrord Stichting. 

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

scholen in PO en VO.  

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

goede ondersteuningsstructuur voor de leerlingen 

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

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

thiek'. 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'.  

12. Doelstellingen rond identiteit worden opgenomen in het kwaliteitszorgsysteem van 

scholen en bestuur. 

 

Bedrijfsvoering/financiën 

 

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 
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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 de bedrijfsvoering en het financiële beleid zijn neerge-

legd in het 'Actieprogramma professionalisering secundaire 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 Voortgezet Onderwijs. Om kostentechnische redenen kiezen we niet meer voor 

zogenaamde 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. 

 


